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Voorkant al gezien? Waarschijnlijk wel. en je hebt het niet 
verkeerd gelezen: de Panasonic FS-A1GT MSXturboR i~ 
uitgekomen en. sterker nog, is zelfs nu al te bestellen b11 
MSX -Engine! Details vertel ik niet hier. daarvoor is het 
voorwoord niet bedoeld. maar ik raad je aan om de 
uitgebreide preview in dit nummer eens door te lezen. .. 

Ondanks alle negatieve berichten rondom MSX lijkt het er nu 
op dat deze computerstandaard echt gaat doorbreken. en 
niet alleen in Japan. Na een hele zware tijd ziet het er naar 
uit dat we, als MSX -gebruikers. een gouden toekomst 
tegemoet kunnen gaan. .. 

Er komen een flink aantal konversies aan van diverse 
softwarehuizen die vroeger alleen maar op andere 
computers (zoals MS-DOS) werkten. en MSX moet zo 
langzamerhand weer eens als serieuze konkurrent worden 
gezien door de diverse andere computer-standaards. MSX 
is on the move! 

Dit wordt alleen maar sterker bevestigd omdat een van de 
g:ootste. bladen in Japan. MSX -Fan, zijn blad hee_tt 
wtgebre1d fT}et een coverdisk waarop spellen en demo s 
staan w_aar Je u tegen zegt. Leuk is dat we onlangs met een 
rf:!dakt:1ce _van MSX-Fan hebben gesproken en wie weet. 
vmd Je bmnenkort wel een stukje Dragon-Disk op de 
Fandisk of Discstation. .. 

MSX -Fan is niet de enige die inziet dat MSX de beste 
standaard is: Microcabin is keihard aan de slag gegaan en 
het gevolg daarvan is een review van Xak the Tower ~f 
Gazzel (Xak 3) en een uitgebreide preview van //fusion City, 
dát nog het meest lijkt op SD-Snatchel 

Ook met de coverdisk. het diskmagazine van _on_Zf! grote 
vriend G/obey de draak. gaat het lekker De kwal1te_1t ,s sterk 
verbeterd en we hebben er alles aan gedaan om dit nummer 
een beetje interessant te maken. .. 

MSX is on the move .... Geniet. lees en bekijk de Dragon-Disk. 
want deze keer is ïe weer eens ouderwets goed.. Veel 
plezier. enneehh. gelukkig Nieuwjaar alvast! 

Loek van Kooten. 



PREVIE 
Microcabin heeft Konami nu ronduit verslagen ... 

Gen 'ei ... shi .t.,,.§!.., 
.· . .. ,:-: ..... .,,..,,.,..,.,;.: ..; - . 

ILLUSION' 'CITY 
De Japan-kenners 
onder ons, die 
regelmatig een Fan of 
Maga.-:ine ter hand 
nemen, kunnen een 
flink stuk vooruitblikken 
op wat ons op 
softwaregebied nog 
allemaal te wachten 
staat. Leuk, zeker als je 
leest dat Microcabin, 
terwijl Xak 3 nog maar 
net uit hs, alweer bezig 
is aan een 
superprodukt, dat dit 
jaar nog uit zal komen: 
lllusion City ...... 
Het ziet er naar Lit dat Microcabin. samen 
met Compile. op dit moment de meest 
produktieve softwaremaker op de MSX is. 
de ene na de andere topper rolt erLit .. lllusion 
City is een ilitiatiel van Microcabin. dat ze 
naar aanleiding van het Litkomen van de 
lieuwe tutioR de A 1GT (waarover in dit blad 
alles te lezen is~ heeft genomen Dat ze daar 
voor lopen op de nieuwste ontwikkelingen. 
heeft Microcabin meerdere malen bewezen. 
Fray was het eerste spel voor de turboA. 
lllusion city is het eerste turboR spel 
meL.Mrn 

Maar goed. laten we eerst eens kijken wat 
IUusion City ons te bieden zal hebben. 
Microcabin heeft weer gekozen voor de in 
Japan zo popuaire RPG vorm. maar heeft er 
toch weer wat hele speciale onderdelen in 
verwerkt Het spel speelt zich af in een niet al 
te verre toekomst een beetje SD-Snatcher 
achtig, en het spelgerre is. net als Snatcher. 
dan ook cyberplllk. een bepaalde stroning 
bimen de Science Rction lektw (het boek 
"Neurornancer· is een goed voorbeeld 
hervan). 

HONG KONG CITY. .. 
•. even na de eeuwwisseling. Het bestutr van 
deze stad is volledig in handen van de grote 

mutinational SIVA. die voOedig 
aan de touwtjes trekt Tot op 
een kwade nacht een raf11) 
gebetrt.. Door oobekende 
oorzaak stort de aardkorst 
onder deze grote stad in en 
Hong Kong zakt weg, tot 
honderden meters onder de 
grond Deze ramp kost vele 
slachtoffers het leven. maar 
toch zijn er veel overlevenden 
in de pLinhopen van de 
weggezakte stad. 

Men beslLit Hong Kong weer 
op te bouwen door een 
k1J1Strnatige fUlderingsplaat te 
maken. die op het ou::le Hong 
Kong rust Op deze fUldering 
wordt een nieuwe. 
hypermoderne stad gebouwd. 
Maar ook het oude Hong 
Kong bijft nog in gebrLik... Het 
worden de Achterbwrten. de 
·outer·. de woonplaats voor 
de lagere klassen van de 
bevolking •. 

20 jaar later. Er begimen 
vreemde dingen te gebeuren 
in de ondergrondse stad. 
Vreemde gedaantes dwalen 
door de straten. en er gaan 
verhalen over mage. die de 
stad in haar greep heelt De 
vroegere topmensen van SIVA 
hebben een verbond gesloten 
met demonen Lit het 
bimenste der awde. en 
beschkken nu over ooorme 
krachtm Zij proberen de stad 
te veranderen in een 
voorportaal van de hel. Alle 
kontakten met boven· worden 
verbroken het gebied wordt 
als gevarenzone bestempeld. 
De bLitenstaandera noemen 
de stad 1Dusion City· •. 

Een groep mensen dtrft het 
aan de stad te betreden Het is 
het anti-demooen korps. de 
Uemonbusters·. een speciaal 
getraind team van de Outer 
Pdice. Onder leiding van 

... , 

" 



PREVIE 

demonenjagers Tjen-Leng en Mi-fang. zal 
het zwaarbewapende en getrainde team 
proberen de spookstoo te bevrijden __ _ 

lllusion City speelt zich in bovenaanzicht at. 
en je ku,t werken met teams van 3 man De 
keuzemenu's zijn in het Engels (LOOK TALK 
enzcvoort). Bijzonder zijn ook de 
vechtscenes. Mij doen ze nog het meeste 
denken aan de "U1derpasses· in Gryzor: je 
kijkt op de rug van je figu-en. het scherm is in 
30 uitgewerkt en je hebt allerlei moderne 
wapens tot je beschikking. Verder heeft het 
spel een moge!ijld1eid om de VA (Virtual 
Reality) Lit en aan te zetten. wat dat irtloudt 
weet ik ook (nog) riet Tot slot is het spel ook 
met de ml.is te spelen 

MIDI 
lllusion City heeft fantastisch Midi-gellid. dat 
speciaal voor de Turbo-Ris gekomponeerd 
(op een Rolaoo CM-32i De muziekstukken 
hebben een gerridde!de grootte van zo'n 30 
Kb. 

NTERVIEW 
Wat zegt Microcabin zelf over lllusion City? 
Een klein stt.i<je Lit een interview met een 
van de programmeurs, • ___ Ffay was voor ons 
op de tu'boR een 'Litprobeerselije'. we 
benutten de fantastische mogeijkheden van 
dit apparaat nog lang niet volledig. Daarom 
kon van Fray ook een MSX-2 versie 

gemaakt worden zonder al te veel 
kwaiteitsverües. In Hlusion City zijn we van 
plan de mogelijkheden van de turboA. dus de 
PCM--sampler. het 256KB RAM geheugen. 
de RBOO en natuu-~k niet in de laatste plaats 
de MIDI van de A 'GT. volledig te gaan 
gebrLiken Daarom is het ook ondenkbaar 
dat voer de MSX2 een konversie van dit spel 
gemaakt zal worden die heeft er gewoon de 
kapaciteit riet voor._ n de toekomst zuBen 
we proberen meer van dit soort pu-e turboA 
spellen ut te brengen Hopeijk zal deze trend 
ook door de andere softwarehLizen gevolgd 
worden. zodat de turboA nog populairder zal 
worden Dit betekent natuu-lijk niet dat we 
riets meer voor MSX2 zullen doen_." 

Ut dit interview putten · we vee hoop. 
Microcabin heeft er zin in. dat is dLideijk. Het 
is jammer dat vee screenshots zo slecht 
overkomen in zwarVwit maar met ingang 
van het volgende nummer zou daar eens 
heel aardig verandering in k1.men komen.(!) 
Bekijk de advertentie maar eens die we op 
de achterkant van deze Engine hebben 
gezet daar zie je alles nog eens in kleur: 

De nieuwe MSXturboR in Japan is Lil en. 
rrocht je het oog niet hebben opgemaakt Lit 
het turboR artikel. de opvolger komt er 
alweer aan. Microcabin produceert als oooit 
tevoren. wat wil je oog meer? 

Het is zelfs zo dat 25% van alle Japanse 

SIVA 

MSX-ers op dit moment al een tu-boR bezit: 
ik weet zeker dat dat in Nederland niet het 
geval is! MSX dreigt daar in het oosten in 
ieder geval de gootste computerstandaard 
te worden. en eigenfijk zou dat her ook zo 
moeten zijn. of niet soms? 

Ik zou zeggen tu-boR bezitters. kijk er vol 
verwachting naar lil zeker als je ook nog in 
het bezit bent van MIDI-saurus of de A-x3T 
En de anderen._ ija. Die zlilen het ·maar· 
moeten doen met the Tower of GazzeL 

Demis Lardenoye 



Verover Zanziber en . red Kio Marv! 

STUDIO FM CORNER 
Welkom beste lezers bij deze nieuwe rubriek 
in de Engine. In deze rubriek zlilen 
problemen en reakties over Studio FM 
behandeld worden, maar ook tips en truuks 
om het programma nog beter tot zijn recht te 
laten komen. 

Hebt u reakties, positief of negatief. stull" 
deze dan op aan: 

MSX-Engne - p/a Pn.imengaard 24 - 4051 
EL OCHTEN 

Zi;, er problemen van technische aard. stul.f 
IN/ diskette dan op naar: 

MSX-Engne - p/a Varsseveldseweg 159 -
7002 LL DOETINCHEM 

NB. Schrijf er wel bij wat het probleem is! 

Als eerste dan maar een paar reacties die ik 
tot nu toe ontvangen heb. In de handleiding 
stond niet dat je met spatie de muziek kon 
stoppen. maar daar was je toch hopelijk al 
snel achter. Verder werkt het programma niet 
goed onder DOS2 De oplossing is simpel: 

start het programma zonder DOS2 op. 

Minder leuk is dat de de disk-routine niet 
goed reageert op fouten zoals disk off line en 
disk error. Inderdaad is bij het overzetten van 

het programma vanlit een BASIC-loader 
(zoals de werkversie en de DragorDisk
versie) naar een boot-loader een en ander 
fout gegaan Bij de nieuwe versie is dit al 
verholpen Op Dragon-Disk 6 staat een 
patch waarmee u zelf de diskette kunt 
aar-passen om een nieuwe versie te krijgen. 
Bij het opstarten hebben we helaas 
verzlimd om schermbreedte 80 in te stellen. 
wat soms rare effecten kan geven. Ook dit 
is bij de nieuwe versie verholpen. U kunt er 
zelf wat aan doen door SCREEN 0: WIDTH 
80: SET SCREEN in te tikken 

Ja dat waren zo·n beetje de reacties die ik 
ontvangen heb. Een tweede versie zit er 
voorlopig nog niet in Wel zijn we bezig met 
verschllende afspeelroutines voor 
verschillende gellidschps, zoals PSG. Music 
Modue en sec. Deze zullen te zijner tijd op 

l"c\lco Dclm 

de DragonDisk verschjnen 

Studio FM is te bestellen via MSX-Engine 
voor FI 39.95 

Falco Dam - Programmeur Studio FM 



Panasonic 
MSX-Engine brengt natuurlijk als 

Goed, meer dan 
vierentwintig uur heeft 
het ons-·,geltoät om aan~ 
deze 'iriförmátie - . 'te : 
komen:~.. wat hebbèn 
w e toch-:Veel voor jul&e · 
over!- ---uren . vertalen" 
bellen, schrijven, noem 
het maar op, er is 
weinig_ wat -we niet 1 

gedaan~.~: -_ hebben. ,, 
Uiteindelijk is het dan 
toch gelukt... met dank 
aan Panasonic, Bit2, 
MSX-Magazine, MSX
Gen, Martin Bakker en 
ons eigen Japanse 
woordenboek. •. 
De tweede generatie van de MSXturboR 
is litgekomen. Deze computer heeft 
dezelfde specifikaties als z·n kleinere 
broertje. de ou::Je MSXtll'boR. behalve dan 
dat de GT staooaard een mainRAM van 
512KB heeft nog meer ingebouwde 
software (MSX-View) en MIDI. Panasonic 
heeft deze nieU1Ne MSX in dezelfde kast 
utg...,obracht als z'n voorganger. 

Het werd weer -.ns tijd 
voor een nieuwe MSX! 
Het hart van iedere MSX-er sloeg vorig 
iaar een stag over toen hij of zij hoorde dat 
er een nieuwe MSX Lit was gekomen. Op 
een een of andere manier hng er vanaf 
toen een nogal nerveuze atmosfeer in de 
MSX-wereld. Er kwam daarna nameüjk 
geen nieuw MSX-model meer Lil 
sommgen vroegen zich af wanneer de 
nieuwe MSX zou komen. anderen vreesden 
dat het afgelopen was met MSX 

Misschien is het maar gOed dat Panasonc 
van tevoren niets heeft losgelaten over een 
eventuele opvolger van de MSXtU'boR. 
want het is natwriijk wel zo dat nu er dan 
toch. tegen msschien alle verwachtingen in, 
een nieuwe MSX is uitgebracht. iedere ras 
MSX -er dubbel zo blij is. of niet soms? 

In principe is er niet zoveel verschil tussen 
de oude en de rieuwe tutioR Toch zi;, er 
een paar flinke extra fu,kties in de A 'IGT 
apgenomen Om de verkoop van de A 1GT 
te stimuleren levert Panasonic een gratis CD 
bij deze computer. Wow. alleen daarvoor 
zou je hem at kopen .. 

RAM-kapaciteit twee maal 
~ogroot 
In het - geheugen zit het -;-~Sx- View
systeem; . öp ile corrputer virden we het 
MIDl;,logo--""'däi · kÓrrespondeert met de 
aarnllitingen àchterop, maar . . ooewè! dat / 
allemaal hele · ·. leû<e en ,interessante' 
onderwerpen ZI'jn begnnen wè eerst maar . 
eens met het' gehêugen. De teli<ste-dingen 
bewaren we voor het l2atst. • _ 

De A 1G1: tJescilkt standaard over een 
geheugen van 512KB. Omdat de·A1ST riet 
meer~dan 256KB In hl.is had. ~ ·hèt hard 
nodig_ -dat de · r'ieuwe litvoering . koo 

~ beschkken --over een ' grotere 
geheugenkapadteit Men heeft de 256KB 
van de FS-A1ST sirrpelweg Litgebreid. 
Over een poosje weten we nog iets meer 
over de opbouw van het geheugen 

NIEUW! 

z.a. oo ze ie t-em 
wn ale kanten ons 
ri8Jwe troele!cier. 
van de zi,l<ant ze ie 
weirig wrscli met de 
cme FS- AS1 De 
pystick-rgargen 
zitten rog op 
dezelfde pek, de 
drive zet ~ rog 
sleeds helzefde uiL 

rrnar. hoe verardert 
je rrenrg als je de l" 

foto's daarcrder 
~ Dudetjt is op 
het onderste paa~ 
het M:iX-View qp 
tezien... 

Op een van deze pagna·s vind je een foto 
waarop je een girrp van een serie chps 
kunt opvangen: dat is de 1Mbit DRAM die in 

Y .,,.-dè"A1GT zit , - • · ''.:~-:;·_" · , 2'i" . · , ··: ., .. 
_,,,. Natwrijk reserveert BASIC. · zoals vanouds. 

64K van deze Mbit voor zichzelf en wordt 
een stuk geheugen gebrt.ikt : '. voor de 
aansturing van de RAMdisk in.' MSX-DOS2: 
ook is het mogelijk.: een '. deel van de 
kommando's tit DOS2 rechtstreeks in het 
geheugen te koperen. om· zo , een extra 

\ hoge snelheid te bewerkstellgen Het is zo 
· Jangzamerhand wel duidelijk . dat Panasonic 

.. -~meer met MSX Wit· de gebrukersomgeving 
·~- .,~an de A 1<3-T is werkelij~ fantastisch. 

Je hebt ongetwiïfeld aJ een paar interessante 
vragen. Ergens in dit artikel vind je een foto 
van de t.itvoering van de achterkant van de 
machine Maar. wat is er met de 

ZIJKANT 

Mei MSX-View oot 
afgekel<en is van de 
Ma:ntosh. is het 
rmgiiiJ<. om varuit 
een ba.sisprograrma 
VSI-ELL 
verschiende rrodues 
aan te spreken (20als 
VewTED. 
PageBOa(. elceterai 
MSX-Vrew is een 
zeer p-ofessioreel 
serieus pakket en het 
heeft veel 
rrogeliJ(heden voor 
de gebrà<er in hJis. 
Vcxx de Japanse 
tellstverwerker is een 
eenvowi;ie 
vervargrg rrogelijl; 
de naam is b,ia 
hetzelfde" TED 

FJIONT (Onder en boven) 



turboR 
allereerste de keiharde feiten! 

f ' 
• !' : · · .:· ·:'. ,. 
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1 ' ! • 

: . : .i: . :t· 
. . . Zo. wel<om op de hardware afdeng wn de Gî 

Rechtsboven zie je hel rmrooard van de 
FS- Al3T: krap staal~ soldeerwerk. niet? De 
witte crkels ge,e, twee nta-essante 
Litvergrotrgen aan cie je respekiiewljk 
li1kstxlven e, rechtsonder kLnt beworderen 01 dal laten ze zien ad< in het geh0..gen 

want elke KB extra kost weer geld_ 

, ; .. ~., • 
·!~· ~ '-1• jr,• 

• ·;i • 
• •• l•I ... . . • • ; ~ 

., 
:-if ~r r,r 'i • 11 ·ij: li. 1 • .. . I' ,1 

- I' ' tl .11. ' ,1 1 . ,. ' .. ' . 
' li "t· .. 

We begmen rechtsonder. g:)ed gezien dal is 
het RAM De vier chips vertegenwoorcigen 
~ de 512KB DRAM die de GT 
t-ebergl Snel rekeren leert ons dal er dan in 
el<e cl"4J 1281<8 DRAM zil "9geleken met 
andere corrp.Jta-s liJd ei! msscnen wang, maar 
wrgeet niet dal Japanse softw.lre veel beter 
~ met het geheugen dan de 
~ prograrrrm's van de 
lltocrnosh. de Arrigl. or de Atari Sî Japarrers 
slaan riet voor niets bekend om tu, effciercy, 

Li1kstxlven het RCM. met daam onder 
andere MSX- View Let OJl e, bekiJ< deze foto 
eens even heel g:)ed. Goed geren op de 
pmtpaat is nog een uilspamg germakl voor 
een vierde ROM (helerraal onderaaJi die 
echter niet op de plaat vastgerraakt is! Wat is 
Parasonc rog van pan met toekomstige 
MSX-rrodEllen? We hebben ru al meer dan 
2000KB ROM softw.lre! 

. .. /' 
: ... 1 . ,1 . 

:f ' !) .! • (1::-; 1; 
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• tT:J -:=. 

• : 
videoterrrinal gebeurd? Waar zijn de dat soort muziek achtergelaten is in die 
videotitgangen gebleven? Panasonic heeft voorbijgegane perioden. Goed. we gaan het 
de videm.itgangen gedegradeerd door ze dus over MIDI hebben 

een stli<je te verplaatsen en op hui plaats We vermeldden het al eerde1: de MSXturooA 
de veel belangrijkere MIDI in- en Litgangen A 'K3T Litvoering heeft stardaard MIDI. MIDI 

li ,1 . j 
' . ' 

ii_ '_ij 
1 

.-....,.--~ ·"!°,. 
,1 : ,J 

.. .. ·• • • • 
t.i :· 

De Apple Macintosh. de Atari ST. etcetera 
hebben allemaal een keer in de 
belangstelling gestaan omdat ze gebrtik 
maakten van MIDI; MSX blijft maar 
doortimmeren aan dezelfde MIDI-weg om 
net zo professioneel te worden als de 

te zett~ =--= ,., __,,,.- j l3 d~~tkc)!;JiD9.;)'~ M L1SJ,~J.l)Str,J!11.€flt Digté! 
Als je eenmaal iets. hebt aangesloten op de O -'. Interface. en om :,,het.dali maar helemaal ut .. 
AF t.itgang~-(televisie)'. pan zu je dat niet >?) .. · .. te leggen het kon{eii.:óngeveer op neer dat!· 
gauw veranderro. t:>enaive ~ je een moritor/ "};;.,;\" el~onische ifisfrtin'.Ër,taJe muzi~ · ~t 

• tiervoor genoemden: Het- verlaigen van 
~-~ sx :-mibrukers naar ·~IÓI is riet meer 

tegentefiOÛden · -·"- "1 

koopt Het komt de aanslu tingen trouwens ,_ ·> a fgespeeld zotl!ller gàt4,daar mensen, aan, te 
ook niet ten goede als,,je :er vaak mee gaat pas komen doór'.ciäi'a;,üt te wisselen russen 
rommelen. 1 . ·:, • b ., i ... _muziekinstrumenten (in"be breedste zn van' 
Je hoeft troJwens ~ aii,,keer te i~~en ( ! ~ ~ woord~ H~ . t~.t djit zoveel geb.n.iker~i 
naar de plek van dezè aanslitingenl I als je ~· .. i. ZO:Veel plezier lii~en met hui MS~ . IS voor 
zou switchén van 'viäèá na.ar , !:KIB of · · een . deel . natwtüj!( te danken aan ~ · l?SG: 
andersom. be rnachi18' ,.. werkt: . met de ,: .. ·: geltidsch1p, maa{ we moeten zeker de FM-· 

gebrtikelijkJ.;RGB kabel én_ o~, ~ RG~ ' .. ]f n et vergetf te ~ · " . · · ' l 
plug dezelfde vorm heeft àls ~ .DIN plug 1s En. nu de GT Elf-IS, kuinen we MIDI aan !1etj 
voor beiden! dezelfde ifl!T<!(19 · ~ eserveerd. . njtj~ toevoegen,'. o~t ~ k model V?CT2i~ ~ 
aangezien ze toch allebei VOC!' een scherm 1 van een MIDI-interface. In werkelijl<had 1s 
bedoeld~ ziJl~-en. daarvan heb je er maar ·l .· - MIÖk .geen,~gelli::lsbrro· -maar- wordL beL.: 
eentje tegelqk nodig lntelügent zijn ze. bij geltid ergens anders ·voorbereid', of beter 
Panasoric. gezegd: opgewekt Hoewel de oude MIDI

Muziek over MIDI 
Vroeger werd muziek nog met de hand 
gemaakt en als er muziek was. dan werd 
die door mensen zelf gespeeld: men zegt dat 

software van Bit2 teleLrstella1d was. zal 
deze zelfde firma een nieuw prodli<t op de 
markt brengen. Daar wil je natuLrlijk meer 
over weten; kijk maar eens gauw verder. we 
hebben alles in dit artikel staan. 

C •ai e ,C S-, ~·. "'f. -J 
En dat heeft, Pànasoric bij"kbaar ook in de 
gaten vanl!Ït' •BA$C is hèt ~ijk om via 
MIDI synihesizérs~ en dergelijke 1 eenvoudig 
aan te stl.ren. - 'Dë verwiÏl?rrethode van 
parameters~ .. plus: nog~ 'wa,t andere 
gedetailleerde zaken gaan ·· letWat arders 
dan norrnaaCmaar dat neemt riet weg dat 
de bestLrÏlg' van ,MlDI bijna hetzelfde gaat 
als de besturit.19,van de FM:-fac vroeger: net 
als op ,de - f=M:..Pac kLITlal we de muziek 
spütsen h0 verschiU81de kar\l:llen Zo 21e Je 
maar. je hebt helemaal gèen· exk!US1eve 
software nodig om ooi "béètïelof te nebben 
met de GT. alles kan in BASIC! 

Als programmeren van muziek een· zwakke 
kant van je is. dan zou je eens een MSX :
Magazine bij ons kmnen bestellen .Daann 
staat albjd de rubriek 'De sensatie van 

--- ~ 
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Muziek' met diverse zeer goede zelf 
gekomponeerde songs, die gewoon in 
BASIC geschreven zijn. 

Vanuit BASIC klZl je MIDI aanspreken met 
de bekende instruktie CALL MUSIC. die ook 
al gebruikt werd voor de FM-PAC Elders in 
árt artikel z al -je -de -Pack van -Bit· worden 
geintroduceerd. die bedoeld is als Litbrei<flflg 
voor de ·owe· A1ST. In het ROM van deze 
pack . zitten alle MIDl-kommando's 
opgeslagen ai zo kan je ook• in BASIC iets 
maken met MIDI op de ST. 

GUi aan de basis van MSX 
De computer is er in de eerste plaats voor 
de gebni ker: veel hangt af van de opbouw 
van de computer zelf. hoewel de 
gebruikersinterface ook een zeer 
belangrijke plaats imeemt tussen de 
computer en de gebrl..iker. Natuurlijk moet 
de gebrl..iker de computer nog altijd goed 
via het toetsenbord bedienen. maar het 
::iecienen van een toetsenbord is vaak niet 
zo problematisch: her zit ·em het probleem 
dan ook niet in 

Gen 'ei 

Voordat iemand een computer aanschaft 
moet hj goed voorgaicht zijn over het een 
en ander. In Science Fiction films zien we 
altijd hoe rLimtffTiannetjes probleemloos 
kommlf'iceren met computers. terwi~ dat in 
het echt meestal helemaal niet zo lekker 
gaat leder~ kan- immers~wat domme 

~ fnstn.i<ties intikken en dan- maar afwachten 
wat er gebelJ'en gaat. 

- En kijk. daar is MSX-View dan litgebracht 
Het produkt van ASCII is Litgegeven door 

, -het mee te leveren met de MSXturboR. Het 
, basis-idee van. de.· MSXturboR A1GT is 

geadopteerd van -"-de Amerikaanse 
Macintosh. maar .er zijn ook wel degelijk 
dingen Lit de MS-DOS wereld in deze 
rieuwe MSX verwerkt. 

GUi is de afkorting van Graphcal User 
Interface. Regelmatig zien we het GU logo 
op beeld verschijnen en alles in en buten 
DOS is nu met de mus bestwrbaar. Okay. 
beetje overdreven rrisschen. maar. bij een 
heleboel dingen is het nu niet meer nodig 
om je instrukties via het toetsenbord aan de 
computer te geven 

To 

Werkt met 
MIDI! 

shi 

Een screensrot van t'et allereerste spa voor de tuboR GT: lJSion City. de aeróeuwste telg van Mcrocabil 
{ja nog nie..Mer dan Xak Gazze!!). D~ spa zal zo or.geveer in jan..ari bi ons veoogiaar Zf1. re<eri'.g mudend 
rret t-et korren~ zOU1 waarrme je de gepande release--dala van Mcrocabil rroet nemen Er komt geen 
MSX-2 en 2+ versie. Mcrocabi1 !'eelt beloofd om soo met rog meer speciale IU'boR titels te korren 

Leuk vonden we de volgende redenering 
van MSX-Magazine van ASCII. een van de 
toonaangevende MSX-magazines in Japan, 

"Omdat Europeanen en Amerikanen 
gewoonmk alleen de typemachine gebruiken 
zijn ze tegen het gebruik van terrrinals. nee. 

--ie zijn zelfs allergisch voor de Japarriers 
. die wel het • gelbrl..ik van een toetsenbord 
. toejuichen. en daarom zullen ze daar in het 

· Westen vast wel tevreden zijn met GUL" 

Die zit! GUi zou . du; speciaal voor ons 
domme Europeaanse MSX-ers ontwikkeld 
zijn · omdat wij een hekel hebben aan 
Japanse toetsenborden Toch aardig. dat er 
ook nog aan ons gedacht wordt hoewel ik 
daar m'n vraagtekens bij zet 

MSX-View is bij de A1GT op ROM gezel 
MSX is nu met recht een Home Personal 
Computer en men zegt dat er daarom wel 
eens problemen konden gaan komen met 
de hardware 

Welnu we helbben reeds het een en ander 
verteld over de op ROM gezette MSX-View 

en over de MSX-View die los te koop is. 
laten we nu maar eens tot de feiten 
komen In het rriddelpmt van MSX-View 
staat Visual Shell die alle losse 
programma's die tot het MSX-View 
pakket behoren administreert Tot deze 
programma·s behoren View TED. 
ViewDR.AW. ViewPAINT en PageBOOK. 

We noemen de losse versie en de ROM
versie van MSX-View nu wel in een adem. 
maar we vergeten eigenlijk te zeggen dat er 
aan de ROM-versie behoorlijk wat 
veranderd is. Het is net meer nodig om de 
Systemdisk in de drive te stoppen: zodra je 
de adapter van de A 1GT in het stopkontakt 
steekt start Visual Shal onrriddelijk op. We 
waren zeer onder de indruk. 

Nu GUi fU'lktioneert op de MSX is zo·n GT 
eigenijk een verplichte aanschaf. alles vanl..it 
DOS is nu via MSX-View op te roepen en er 
komen nog meer fu,kties bij in de toekomst! 
Een wens is in vervuling gegaan met de 
release van MSX-View MSX-View is 
ongeveer een jaar geleden Litgebracht en 
over het algemeen is de kwaliteit na de 
Lpdates veel beter geworden 

Als MSX-View is opgestart worden de 
cursortoetsen gerepresenteerd door vier . 
icons bovenn het scherm en met de ml.is 
hoef je daar alleen nog maar op te klikken 
Natwrijk kU'l je ook gewoon met de 
cursortoetsen werken (in GUi word je 
overstelpt door goodwill van ASCII). maar 
eigenijk klZl je niet meer zonder een goede 
ml.is (bijvoorbeeld de MSX Personal 
Computer Mouse FS-JM1-H van 
Panasonic. die bij ons Hfl. 185.= kost). 

Panasonic Nederland 
We baden met Haagtechno in Den Bosch en 
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Ewreens van Panasonc ~gen~ van Tectn:s. rmar deze l'NEl8 narren zj) alebei egeroom van de 
tvlalsushla Eectrc Cclrrpany) is t'el neuwe ke;ooard SX-KN1000. t'et gootste in de rie.iwe Tecmcs KN
sere. Ml! MOi kun je de rruziek van bÏVOOfbeeld lusion City ten gerore laten brergen ocor de KN1000. 
Een g)ed alterratef is de nieuwe Fbland Solrld Canvas mooue: dl is echter een rrodJle (hel ai::paraat 
reeft dus geen toetsertord) en l'et is dus aleer'! va MDI aan te sn.ren 

vroegen of deze officiele importeur van 
Panasonic (dat een merknaam is van het 
levensgrote Japanse Matsushta-concern) 
in Nederland nog van plan was om de 
Panasonic MSXturboR computers zelf te 
gaan importeren Ut het gesprek bleek dat 
dat niet zozeer oninteressant was omdat de 
hoeveelheden te klein zouden zijn. maar dat 
probleem hem zat in het feit dat de Japanse 
Litvoering van deze computer niet direkt 
aan te sh.iten is op het 220V net Nu is dat 
op zich niet zo'n probleem. ware het niet zo 
dat de Nedertandse Keuringsdienst van 
Waren zich ermee gng bemoeien Een 
produkt mag in Nedertand niet officieel op de 
markt worden gebracht als deze via een 
220V/110V adaptOI' moet worden 
aangesloten op het stroormet Om een 
tLrboR dus hier officieel op de markt te 
mogen brengen. moet deze voOf'Zien zijn 
van een rechtstreekse aanslt..iting op het 
220V net Matsushita in Japan staat daar 
op zich niet vijandig tegenover. maar 
presenteert wel de rekening als ~ een 
ttr boR met 220V in Japan gefabnceerd 
zou moeten worden 

Voorlopig dus nog niet rechtstreE:'<s in de 
winkels verkrijgbaar. maar wel b11 MSX
Engne. omdat wij geen verantwoording 
hoeven af te dragen aan de Nederlandse 
KeLJingsdienst van Waren omdat"wij niet de 
officiele Panasonic importeur ZIJ'l. Dat wil 
trouwens niet zeggen dat MSX-Engne niet 
legaal is. alles gaat netjes volgens het 
boekje. 

De adapter die nodig is om de turboR aan te 
passen aan het 220V net in Nedertand 
leveren wij gratis aan mensen die een GT of 
ST bestellen. Verder zit er 1 jaar 
fabrieksgarantie op de turboR; mocht er iets 
stuk gaan. dan wordt deze gratis 
gerepareerd door Matsushita zelf. Het kan 
een paar maanden in beslag nemen. dat 

wel. maar dan moeten we er wel bij zeggen 
dat we nog niet hebben meegemaakt dat 
een h.rboR is stukgegaan en zeker niet 
bimen een jaar. De computers kLnnen 
blijkbaar tegen een stootje. Ga echter niet 
zelf solderen. want dan kU111en we geen 
garantie meer geven enfin. dat geldt voor 
alles wat je in de winkel koopt 

Na dit verpletterende artikel wil je natuurlijk 
nog maar een ding: een A 1GT Met deze 
computer komt een wens van vele MSX-ers 
in vervulling en. laat ik dit artikel afslliten met 
wat een Japanse koITega van me schreef in 
MSX-Magazine... 

... laten we ons weldadig baden in de weldaad 
die Panasonc ons nu geschonken heeft" 

Als dat geen Japanse wijsheid is! . Als je 
serieus geinteresseerd bent in een 
Panasoric FS-A 1GT MSXtU'boR dan kun je 
ons altijd even bellen. zie daarvoor de 
helpines (bij de inhoudi 

Loek van Koeten 

SPECIFIKATIES 

CPU 
R800 CRISC) + ZSOA coprocessor 
2a64 en 3.58 Megahertz 
RAii 672 KB: 
512 KB Mai'1RAM 
128 KB VideoRAM 
32 KB SaveRAM 
ROM 2032KB: 
BO KB BASIC 
64 KB Disk.BASIC 
256 KB JIS 1 <Karlï-ROMJ 
16 KB MSX Music BASIC 
512 KB .IS 2 Cl<alii-ROM> 
608 KB Wordprocessor 
496 KB MSX-View 
Diversen 
MIDl-klterface 
PCM sample miU'ofoon Video 
12schermen 
Max. 4 schermpagm's 
Max. 19268 kieu"en tegelijkertid 
Max. 512x424 pixels (interlacing) 
Audio 
3 kanaals mono PSG 
9 kanaals mono FM-Pac 
1 k.anaals mono PCM sample 
MIDI-Interface (mono/stereo. modue
afhankelijk) 
Aansluitingen 
2 Cartridge slots 
SIJP8f"VHS 
RGB/Video <DN) 
MIDI k1 
MIDIOut 
Mikrofoon (Mini-Jack) 
Accessoires 
3 demodiskettes plus doosje 
MSX Au:fio steu,dop 
Monitorkabel 
Module voor NTSC Televisies 
220V/110V adaptor 
Japanse dokLmentatie 
Korte Nederlandse handleiding 
1 jaar Panasonic fabrieksgarantie 
Ongeimiteerde after-service 
van MSX-Engine 
Adviesprjs Hfl 2369.= 
MkJsief 18.5% BTW en 
Hfl. 50.= verzendkosten 

Levertid uterlik drie weken; zie 
verder MSX-Engine katalogus of bel 
de lfl1)0rt Helpf11e voor een 
persoo~ke wieg. 
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tuiteren n1et de buyobuyo-gangsters! 

aar het bovenstaande 
cp slaat weet je nu nog 
niet, maar als je verder 
leest zul je 'em 
ongetwijfeld vatten. Ja, 
het is weer zover, de 

· euwe Discstations 
2 11n weer uitgekomen. 
En, dit keer zijn ze leuk, 
echt leuk! Leve 

arbuncle en Compile, 
ant ze hebben samen 
eer een stukje 

sterwerk 
f geleverd ... 

Zoals gewoonlijk start ook Discstation n2a 
weer op met een titelbeeldje. waarop we dit 
keer een meisje nidden in de Afrikaanse 
jung!e zien Uk heb me trouwens laten 
vertellen dat het in de tijd dat deze 
Discstation in Japan is Litgebracht Ook 
daadwerkelijk een ju,gle is . daar. in het 
Oosten: de temperatuur is hoger dan 40 
graden en er heerst een vochtigheidsgaad 
van 100% mJ. Of dit echt iets met het 
ti te!beeld te maken heelt weet ik riet maar 
de rink is in ieder geval leuk gelegd. 

P rzikjes bloot 
MomonokihaL.Gu. ofwel Peach Up House 
heeft weer een nieuwe __ jaja altijd weer leli<. 
die blote spannende spelletjes van het 
softwarenLis met de ondeugende naam 
Met Outer Umits is in Japan drli< 

eadverteerd en het spel schijnt daar nogal 
aan te slaan. en. het leukste is nog, het is 
speelbaar. ook voor ons. domme 
Elr opeanen.. n Outer Linits loop je op straat 
en kom je. o wonder. ineens het meisje van 
ie dromen tegen Snel beslLiten julie om een 
spannend strip-tease kaartspelletje te gaan 
c;pelen 

e kaarten worden geschud en Litgedeeld. 
Er zijn vijf soorten kaarten: storrpkaarten. 
trapkaarten. booskijkkaarten. knalkaarten en 
schildkaarten (ik geef toe. de namen kinken 
ietwat ongefU<kigJ. Die vijf groepen kaarten 
hebben dan ook nog een graad van sterkte. 
zo is een storrpkaart van 3 sterker dan een 
storrpkaart van 5. De graad loopt van o tot 
5. De vijf groepen ordening zijn ook nog van 
verschillende sterkte: een booskijkkaart is 
altijd sterker dan een trapkaart. bijvoorbeeld. 
Je snapt de bedoeling al. jij moet als eerste 
een van je kaarten op tafel leggen Je 
beSILit om trapkaart 5 op tafel te leggen. 
Da's nu jammer. je tegenstandster legt een 

trapkaart 1 neer met het gevolg dat je een 
gigantische schop tegen je schenen krijgt en 
je energe met een aantal pu,ten afneemt 
Twee afwijkende kaarten zijn de knalkaarten 
en schildkaarten Beide kaartgroepen 
hebben gea, graad. een knal is dL.G een knal. 
en riet anders. Zo'n knal kan trouwens hard 
aankomen. maar als je op het goede 
moment een schildkaart op tafel weet te 
leggen dan is er niets aan de hand. je bent 
dan eventjes onaantastbaar. 

De sheriff schiet twee 
gangsters dood en 
bestelt daarna doodleuk 
een glaasje melk. 

Heb je een potje gewonnen. dan gaat er een 
kledingstli< t.it bij je toch al zo schaars 
geklede tegenstandster. Verlies je. geen 
nood. je krijgt dan jezelf op beeld Ue bent 
zelf ook een dame! en het gevolg is dus dat 
er altijd iets Litgaat. is het niet bij jou dan is 
het wel bij de tegenstandster. Gou::Jen tijden 
voor de MSX-gebrLiker._ 

Een patat met en tw- cola 
Wel ·es in Me Donalds geweest? In Japan 
hebben ze die resta1.1ants blijkbaar ook. 
want in dit spel moet je de zware taak op je 
nemen van een Me Donalds medewerker. 
jeweetwet. zo'n mannetje met een grimas 
van oor tot oor. Voor de mensen die er 
verstand van hebben de vakterm voor een 
dergétjke smle is de 'En win een smLiprijs!'
glimlach. 

In "Angry Customers in a Hamburger-shop' 

(hoe verzin je zo·n naam) sta je achter een 
balie waarvoor vier rijen mensen staan Deze 
mensen gllen hu, besteling via een 
tekstwolkje en de bedoeling is die mensen 
zo snel mogelijk de jListe besteling te 
beZorgen Dat er met deze ver gezochte 
lormue wel degeijk een leli< spel te maken 
valt heeft Compile met dit spel bewezen. De 
klanten hebben de keuze Lit een hamburger. 
een cheeseb1.1ger. een zakje patat en een 
beker cola Hoewel deze bestellingen in het 
Japans in de tekstwolkjes komen te staan is 
het spel wel degelijk spelen. omdat dezelfde 
tekstjes geschreven zijn op bordjes die 
boven de ple!kken hangen waar de 
bestelrtngen tevoorschijn komen ut de 
keli<en 

Het spet wordt moeiüjk gemaakt door de 
tijds limiet en het feit dat boze klanten 
(klanten die je per ongelli< twee keer de 
verkeerde bestelling toewerpt) je een hartje 
kosten Na vier hartjes is het spel Lit ook als 
de tijd op is. word je op staande voet 
ontslagen. Het is de bedoeling om bimen de 
gestelde tijdslimiet een omzet te halen van 
een x aantal Yen Als je dat gelukt is. wordt 
alles een stukje moeilijker gemaakt de te 
maken omzet verhoogd en mag je weer 
aan de slag. Echt gillen is het als je iemand 
die patat besteld heeft een be!ker cola 
overhardigt Bimen een mum van tijd srrijt 
de boze klant de beker cola door de zaak: 
laten we hopen dat het er in het echt riet zo 
op toegaat 

Moeilijk is het als iemand zo boos wordt na 
talloze malen te zijn overgeslagen door jou 
dat hij z·n bestelling niet meer opgeeft. maar 
alleen nog maar loopt te schelden Als je 
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eventjes tijd hebt voor zo'n klant kom je er 
nog riet achter wat 1e wil hebben. want het 
enige dat 'ie roept is "Sneller. sneller. sukkel!". 

Verder op Discstation n2a niet veel 
bijzonders. behalve dan de nieuwe episode 
van The Northem Quarters en dergelijke 
oude koek. 

De buyobuyo-gangsters 
Een opvallerde naam vocr een opvallende 
BackGrollld Video demo (BGV) die we 
kLnlen vinden op Discstation +129_ De 
volledige naam is 'Buyobuyo-gangster 
Story·, hetgeen zoiets betekent als 'Het 
verhaal over de muggen-gangsters·. Waar 
halen ze 't vandaan. Hoe dan ook. we starten 
de demo en we zien een alleraardigst 
tafereeltje in een echt Japans stamcafe. met 
Japanse wt.ppies. Voor de mensen die niet 
weten wat dat zïJn; wt..ppies zijn stLitererde 
bolletjes wol met twee oogjes. een mond en 
een neus. Het verschil tussen Japanse 
wLqJies en gewone WLqJies is dat Japanse 
wiwies ook nog eens spleetoogjes 
hebben En. ze ku,nen nog praten ook. al is 
het dan in het Japans. Onze knappe 
hoofdrolspeelster. een vro~eswt..p wiens 
naam ons altijd duster zal blijven. zit lekker 
aan de bar te zitten terwijl de andere 
stamgasten zich te goed doen aan 
overmatige hoeveetieden voedsel en drank. 

Laten we hopen dat IJet 
er in het echt niet zo op 
toegaat. 
Het vredige tafereeltje wordt ineens ruw 
verstoord door twee buyobuyo-gangsters 
(beide met een sigaar in de mond) die het 
cafe komen binnenstLiteren en zich allebei 
met een laatste grote stLiter op de 
barkrukken naast ons wt..pmeisje zetelen. 
Ons meisje voelt zich niet meer op haar 
gemak en schreeuwt. heel toepasselijk 
overigens. 'Hapf. 

He . .,.,;e hebben we daar? Daar komt kleine 
meneer Carbuicle met drie nog kleinere 
dansende Carbu,cletjes. inklLis spandoek 
met de tekst Weg met de gangstersr. het 
beeld doormarcheren 

Na dit korte intermezzo komt ogenblikkelijk 
onze sheriff. een hele knappe sheriff 
overigens. aangesneld. schiet beide 
gangsters dood (waar gaat het heen met 
het edli<atieve element van de Discstations). 
bestelt doodleuk een glaa.5je melk al zet 
zich naast het meisje neer die inmiddels 
stapelverliefd is geworden 
Scene twee. de kerk. De twee trouwen met 
elkaar en. kijk eens wie we daar hebben! 
Daar is kleine meneer CarbU1Cle weer met 
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z·n aanhang en. een nieuw spandoek. 
waarop gekriebeld staat 'En ze leefden nog 
lang en gelti<kigr. 

Na deze ongepaste storing wordt de 
trouwerij hervat en zien we dat de twee zich 
in hoog terrpo iggen te vermenigvudigen. 
Einde verhaaltje. einde demo Leuk! 

Puzzeltje 
NoU10U10U10U wat is dat nu voor iets vies? 
Een schLifpuzzeltje van een bloot meisje dat 
zich onder de douche staat te wassen? En 
dat nog wel van Compile! Wel leuk om eens 
te doen spannffid is het zeker! 

JumpHero 
De echte topper van deze twee Discstations 
is dit spelletje, ook weer van Compile In dit 
spel moet je als springffide held zo snel 
mogelijk ormoog klimmen via allerlei 
transportbarden al dan wel of riet 
bewegende plateaus en nog meer van dat 
soort ongein Niet alle plateaus zijn veiig 
sommge kuinen ontploffen of vergrlizelen 
al wee je gebeente als je dan weer een 
paar velden terugvalt Ordertussen kU1 je je 
ook nog met twee handen vastgrijpen aan 
de plateaus. door tijdens het springen de 
bovenste cursortoets ingedrU<t te houden. 
Lachen! Het spel wordt echt l8li< als je het 
een beetje snel probeert te spelen Wie ni'1 
record verbetert (level 1 in 25 sekondeni 
krijgt een gratis Dragon-Disk van me 
Jammer genoeg komen dan ook wat bugs 
bovendrijven (soms loopt Oji, zo heet onze 
spingield, midden in de lucht of gaat ïe een 
beetje breakdancen tijdens het va11eni maar 
desaniettemin blijft Jurrp Hero een leuk 

spelletje 

Nyancle is back! 
Dan blijkt dat er 10 volledige levels op 
Discstation 1:129 staan van het spelletje 
Nyanpu Nyancfe Puzzle: je weet wel. dat 
spelleqe met die kat die al die ballCXTietjes 
moet pakken en ze dan in de vtilnisbak 
moet gooien Voor de lezers die het niet 
kennen. neem maar van mij aan dat 't leli< is! 

Absolute toppers 
We hebben hier. al met al. twee bijzondere 
Discstations in handen. waarbij vooral 
Discstalion +129 Litblinkt in kwaiteit Voor 
mensen die eens kennis willen maken met 
dit Japanse diskmagazine is het nisschien 
een goed idee om dat te doen door 
Discstation i:i29 te besteffen. 



Estland Story 
Help! Prinses E111ia is ontvoerd! 
Nee, Estland slaat niet 
op het gelijknamige 
landje in de Sovjetunie, 
temeer daar de Engelse 
be11aming van dat land 
'E thonia' is, en niet 
E tland! De 
o ereenkomst van de 
ti el van het spel met de 

erlandse benaming 
van Estland berust dus 
op louter toevalligheid ... 
Dit Estland bestaat al 
lang niet meer ... 

Lang. heel erg lang geleden_ was er ergens 
op de wereld een land ... Estland Het kleine 
eiland was in alle richtingen omgeven door 
de oceaan. het was rijk aan natuU" en de 
inwoners leefden in vrede met elkaar. De 
kon!ng van dit land en prinses Emia zijn 
oudste dochter. waren zeer geliefd bij de 
mensen. 

MEfl zegt dat er vamit het duster een 
vreselijk monster was verschenen. en dat 
pr , res Emia in groot gevaar verkeerde Op 
een dag. ver noordwaarts in de open zee 
van Estland. was er een versctrikke!ijk 
rr.cnster opgestaan en. tegeijkertijd was er 
tijdens een zeer krachtige aardbeving een 
groot stuk land t.it de aarde ormoog 
gei<ome.1. 

Natw rijk vocht het bewakingsgamizoen van 
het kasteel moedig, maar. terwijl het monster 
verdreven werd slaagde het erin prinses 
Erna mee te nemen De konng beval alle 
soldaten u t het land prinses Erna die in 
handen was van de demoon, te zoeken 
Degene die levend terugkeerde zou worden 
vereeuwigd._ 

onogatari Cllonol[Gol o 1 ~ . 
..... _.., - .. ll90ilal, ......... _..,a~,-..~.._.-;, 
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Op zich is het wel grappig dat just 
westerlingen kLnnen litvinden dat de 
Japamers de titel van hLfl eigen spel 
verkeerd naar het Engels vertaald hebben... 
Estland Campaign is het officiele Engelse 
pseudoniem waaronder dit spel in de wereld 
gebracht wordt maar als we de Japanse titel 
'Esutorando Monogatari' naar het Engels 

vertalen kom je. hoe je ook wringt met de 
woorden. altijd op de naam Estlard Story til 
Jammer dLS voor de Japanners. maar dit 
keer toch echt terug naar de schoolbanken.. 

Software uit de muur ... 

Estland Story is gemaakt door het 
onbekende softwarehtis Medo (en niet door 
Compile onze exkLSes voor de foutieve 
berichtgeving_i maar. wordt litgegeven door 

de ons welbekende maatschappij Takeru. 
een . onderdeel van Borthef lndLStrial 
lncorporated. Het spel is dus riet in de 
winkels te koop, welnee. je moet daarvoor 
naar een Takeru-autornaat gaan. er 6.800 
Yen inwerpen en wachten terwijl er ter 
plekke een exerrplaar voor je wordt 
gekopieerd. een handleidinkje op Brother 
reklame-affiches wordt geprint. een doosje 
tevoorschijn wordt gehaald en het hele setje 
met een plop ut de automaat wordt 

... . . . ·· 
..... 
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gespuugd. 

Luxe is anders, een zwart doosje met daarin 
twee Takeru diskettes. een leeg stickertje en 
een gematrixprinte handleiding Leuk is dat je 
op elke oneven pagna een reklame 
tegenkomt van Brother met daarop 
verschllende printers afgebeeld. Als die net 
zo goed printen als dat de handleiding 
geprint is. dan koop ik m·n printer ergens 
anders ... 

Eten en gegeten worden ... 

Als we, na de demo te hebben bekeken het 
spel zelf opstarten komen we al snel tot de 
konklusie dat we her weer te maken hebben 
met een Role Playing Game in de vorm van 
Dragonslayer the Legend of Heroes. 
Adventures of Randar 3 en nog meer van 
dat soort titels. 

Je begint in een dorpje als het bekende 
knuletje rozenwater in je herenslipje. litgerust 
met kurketrekker en nagelschaartje en de 
bedoeling is dan ook om zo snel mogelijk de 
grootste held van het tniversum te worden 

Het vechten gaat weer op de bekende 
manier. Buten het dorp kom je de vijanden 
tegen: het vechten gaat zelf weer via een 
battle-mode die met keuze-menu's werkt 
Help. help. monstertje goot baf. pets. 
monstertje dcxx1. Ok kan origneler. Je kll1l 
als je een vijand tegenkomt. kiezen lit 
rammen en rossen. mage gebnjken of 
proberen te vluchten. waarbij vermeld moet 
worden dat het laatste niet altijd lukt De 
monsters zelf zijn behoorlijk sterk en je moet 
zeer regelmatig eventjes naar het dorp terug 
om weer wat bij te komen van je avontt.ren 

In het dorp zijn dan ook nog verschllerde 
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Estland Story 

andere figuren. zoals bijvoorbeeld de 
wapensmid. die allerlei soorten wapens en 
schilden verkoopt Als je een wat sterker 
wapen gekocht hebt dan kl.11 je ook de iets 
sterkere monsters. die wat verderop 
rondschlifelen. doden 

In het spel schijnen nog allerlei spamende 
dingen gebet.ren zo word je ergens 
rridderin op een boot gezel op zoek naar 
nog meer omeilspellende avontt.ren Dat zal 
het spel rrisschien nog wel wat leli<er 
maken. maar om eerlijk te zijn was ik na een 
paar wr spelen riet echt meer geboeid en 
heb ik Estland Story maar gelaten voor wat 
het was. 

Estland Story is nog het best te vergelijken 
met een bak slappe koffie. Het spel zelf is 
net zo sober Litgevoerd als de verpakking 
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erom heen; matige graphcs. absdwt niet 
flitsende muziek en een bedenkelijke 
spelkwaliteit Htl 163.= is. gezien de litvoering 
en de kwaliteit. een te hoge prijs. Voor 
dezelfde prijs heb je een Ru,emaster 3. en 
daar ben je veel langer zoet mee. geloof me. 
Voor Hfl. 20.= meer heb je zelfs xak 3... 



GALACTIC HERO 
Da's Vleer eens Vlat anders dan RPG! 
Dat goede simulatie
spellen minstens een 
16bits computer nodig 
hebben is een even veel 
ge oorde als 
ac terhaalde bewering, 

n bewering waar ze in 
an mee spotten. 

Wie wel eens wat Japanse bladen leest 
weet dat vooral de afgelopen maanden 
naast de RPG. de oorlogssimuatie zeer 
pop air is op de MSX. Ko'ei bracht al een 
tiental titels Lil waaronder Nobt.naga's Vision 
1 en 2 (oorlog in het oude Japani L'empereur 
(Napoleons veldslageni Piracy in the 
Westindies (piraten jagen in de gouden 
eeuw) en Battletield of the Final Decision 
(Amerikaans/Japanse oorlog. inclusief aanval 
op Pear1 Harbmr). En ook ASCII bracht al 
een hele mooie simulatie uit Fleet 
Commander 2 Opvallend bij al deze spellen 
is. dat ze zeer goed van opzet zijn. vaak zelfs 
beter dan PC-simulalies. 

Maar ja; ongelofeijk jammer is dat just dit de 
enige spellen zijn die riet zonder leesbare 
teksten kt.nnen. en deze ontbreken helaas ••. 
Enigszins sceptisch heb ik me met mijn 
trouwe woordenboek eens een avondje op 
á:t spel gestort. en alle menu's vertaald. Het 
avondje werd een halve nachL. 

Als je weet wat alles betekent is de kwaliteit 
van dit spel echt ontzettend hoog. mts je 
van strategiespellen hou:lt natwrlijk. Voor dit 
spel ben ik dan ook hard bezig een 
Nederlandse handleiding te maken. die te 
zijner tijd hopelijk door MSX-Engine geleverd 
zal gaan worden Ik zal proberen er zo veel 
mogelijk informatie in te zetten over de 
scheepstypen. missies. planeten en menu's. 
zodat niermd meer zal hoeven te klagen 
over onspeelbaarheid. 

Op disk A staat de begndemo van het spet, 
Litstekende muziek. gave plaatjes en een 
spannend verhaal. het lijkt Star Wars wel! 
Een groot galaktisch irrperiLm dreigt volgens 
het verhaal lit elkaar te vallen. Een aantal 
geaMieerde planeten komen in opstand en 
wiHen zich afscheiden Natwrlijk staat het 
imoeriLm dit niet toe. en stwrt haar vloten lit 
o~ de rebellerende planeet te bezetten. De 
imperiale strijdkrachten worden geleid door 
acrriraal Reinhart De gealieerde troepen op 
hun betrt. geleid door Yan WenJy, proberen 
just de keizerlijke troon omver te werpen. en 
de overgebleven imperiale planeten te 

veroveren. 

Het spel bestaat uit vij f scenario's die elk een 

andere fase in de oorlog voorstellen. namelijk 
Operation Twifirjlt of the Gods. The Battle of 
Rantemario. The Battle of Rigaal. The Battle 
of Eryt..Saa en The Verrrillion War. In het 
begrmenu kt.n je kiezen voc,; een van deze 
vijf scenario's, of voor de Carrpaigi Mode. 
waarin je ze gewoon allemaal achter elkaar 
speelt Hierna kt.n je iets doen wat bij andere 
simulaties vaak ontbreekt: je kunt partij 
kiezen! Of je speelt voor het keizerrijk of 
voor de irrperiaJe troepen 

Een groot galaktisch 
imperium dreigt volgens 
het verhaal uit elkaar te 
vallen. 

Ik koos dt..S voor het eerste. waarna er een 
schitterend plaatje volgt van 2 rtimte
slagkrlisers. h deze rrission-screens wordt 
onder het plaatje tevens aangegeven wat je 
opdracht is (welke planeten veroverd of 
verdedigd moeten wordenj en hoeveel tijd je 
hervoor hebt 

In het speelscherm zien we in een hoek een 
totale kaart en overzichtsradar van het stuk 
rumte waarin alles plaats vindt Het grootste 
deel van het scherm wordt in beslag 
genomen door een Litvergroot deel van 
deze kaart In het t;>egin (rrissie 1. keizernjk) 
staan er maar vier planeten tot je 
beschkking. terwi~ je er twee moet 
veroveren Voordat je ook maar iets kmt 
doen. zl..i je natuu'lijk eerst wat schepen in de 
lucht moeten brengen. Deze zijn er in alle 
soorten en maten slagkrlisers. jagers. 
krLisers. landingsschepen. 

bevoorradingsschepen. verkemers. 
spiomen. enzovoort Schepen opereren 
meestal in vlootverband. Er zijn zo·n twintig 
vloten. met elk een nummer en de naam van 
de kommandant ervan Mijn vloot nt.mmer 1 
heet dan ook Reimart Schepen worden 
weergegeven door blokjes of rondjes op het 
scherm. met de beginletter van het soort 
schip erop (B=battle ship. D=destroyer. 
enzovoort). 

De marier van spelen is nogal afwijkend van 
veel andere strategiespellen van dit soort 
Daar is het meestal zo. dat je een ·zet' doet. 
waarop de computer met een 
tegenbeweging komt. dan ben jij weer. 
enzovoort Bij SWS is het zo. dat je tï,ldens 
een beurt eerst alles aangeeft wat er moet 
gaan gebel.l'en. en pas als je met alles klaar 
bent. geef je zelf aan dat je beLl't voorbij is 
en gaat de corrputer de dingen litvoeren. en 
passende tegenzetten doen Nadeel herbij is 
dat je ondertussen riets te doen hebt zo·n 
halve rrinwt lang (als je een tuboR hebt. 
gaat alles natuu1ijk veeet sne11eri Het 
voordeel is echter dat er meerdere dingen 
tegelijk kUYJen plaatsvinden; zo kt.n je 
tegelijkertijd vloot 1 een planeet laten 
aanvallen. een slagschip een verkenner laten 
Litsturen. vloot 2 opnieuw formeren. vloot 3 
laten opstijgen. vloot 4 een patrolilleronde 
laten maken. en noem maar op. 

Maar goed. voorlopig laat ik alleal wat 
vlootjes opstijgen, en een bezettingsaanval 
Litvoeren op lselrone. een van de te 
veroveren planeten. Verder gaat dan 
trouwens alles automatisch. de vloten 
zoeken zelf ht.n weg, nemen de passende 
aanvalsformatie aan en sturen verkenners lit 



LEGEND 
om naar vijanden te speu-en ll.i achterover 
iggend ku, je dus rustig een half wrtje 
wachten. totdat de schepen hu, bestemming 
hebben bereikt_ 

Alarm! Even voor de planeet signaleren de 
verkenners een opstijgende vijandelijke vlooi! 
Het veroveren van de planeet moet dus 
maar even wachten Je ku,t de vloten nu op 
twee manieren inzetten Een: het 
vlootverband behol..den en een 
aanvalsmaneuvre Litvoeren. waarbij veel 
automatisch gebeurt Twee het 
vlootverband verbreken en met ieder schp 
afzonderlijk positie kiezen zodat je je eigen 
taktiek ku,t ontwerpen. 

Voor dit vechten heb je drie wapens tot je 
beschkking, de laser. voor de langere 
afstand. raketten. voor de lange en 
mddellange afstand. en voor de korte 
afstand ·spartanians" en "Walkures·. kleine 
robotgestuurde kamkazescheepjes. die veel 
schade kunnen veroorzaken 

Bij dit vechten wordt de kracht van dit spel 
pas goed dLidelijk Je moet proberen te 
voorspellen wat je tegenstander gaat doen 
(en de computer is zeker geen gernakkeijke 
tegenspeleri en daar je eigen 
troepenbewegingen op afstemmen Verder 
moet je rekening hol.den met het 
gevechtsbereik van elk afzonderlijk schip. 
van de wapens. en van de sterkte van het 
schild. In het begn is dit een enorme opgave. 
waarbij je er waarschjnlijk weirig van terecht 
zult brengen Vooral ·aanvoelen' welke 
bewegng je tegenstander gaat maken is 
echt een kunst. en ook moet je precies 
weten welk wapen je van welke afstand ku,t 
afvLren. Zo zal een laser van heel dichtbij 
weirig effel<t hebben en een Walkure van 
veraf evenmin Oefenen. oefenen en nog 
eens oefenen dus._. 

Alarm! Even voor de planeet 
signal•en de vskenners 
een opstijgende vijandelijke 
vloot! 

Het vechten gaat in drie fases. Eerst krijg je 
gewoon je beut waarin je de bewegingen 
van de schepen k1.11t instellen. en maar 
hopen dat er dan een goede positie voor jou 
ontstaat want je k1.11t natwrfijk niet voorzien 
wat de tegenstander gaat doen Vervolgens. 
als alle schepen hun positie hebben 
ingenomen. kun je de doelen van elk schp 
op zich bepalen. en met welk wapen je het 
gaat raken (elk wapen heeft zijn eigen bereik. 
aangegeven met rechthoeken om de 
schepen heen). Het derde deel is het 
eigenijke gevecht. waaraan je zelf dus nets 
meer k1.11t doen Onderaan worden 3-
dimensionaal de schepen weergegeven. 

voorgesteld als balkjes (waarvan de hoogte 
de resterende ·power· van de schepen 
aangeeft) en de richtingsvektor van de 
schepen De schotwisselingen worden 
boven grafisch weergegeven met prima 
animaties. Deze vorm van vechten bevalt me 
Litsteken. en ik ben er dan ook volledig aan 
verslaafd geraakt 

Helaas voor rrij zijn de verdedigers van een 
planeet altijd in het voordeel. ze klJTlen 
namelijk elke ronde hun energe via de 
planeet weer volledig aanvullen. Ik ben dus 
nog wel even bezig .. __ 

Overigens kun je jezelf ook werk Lil handen 
nemen door in het systeem wat instellingen 
te veranderen kun je bepaalde handelingen 
door de computer laten verrichten. en zelfs 
de computer tegen zichzelf laten spelen. wat 
heel leerzaam is. 

Galactic Heroe Legend vind ik het beste 
strategespel tot nu toe op de MSX alles is 
puur op taktiek gericht zonder bijkomende 
frutsels (zoals bij Daiva of Strategie Marsi 
Dat betekent niet dat beeld of ge!Lid er 
rrinder op hoeven te zijn. integendee! De 
muziek is Litstekend (met en zonder FM
PAC) en de beelden en animaties zijn van 
zeer goede kwaliteit Utgespeek:l ben je al 
evenrrin snel Over een scenario doe je de 
nodige UU1jes, en je kunt het spel voor beide 
partijen een keer Litspelen. En ook dan ben 
je nog niet klaar. want Bottltech heeft al een 
extra scenario disk met extra rrissies voor 
dit spel Litgebracht. en ook is er al een 
"Galactic Hero Legend DX Kit" lit waarmee 
je je eigen scenario's klJlt ontwerpen 
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Voor de liefhebbers van de echte. 
onvervalste strategiespellen. die bovendien 
echt een tijdje kunnen gaan zitten voor een 
spel. is dit echt een topper. SWS staat garant 
voor maanden spelpleziel: De arcade freaks 
moeten dit echter nooit kopen_. 



aaahh ..•. de winter begint weer goed! 
Voor de MSX-gebruiker 
is er behoorlijk snel een 
vierde-:- Xak- verschenen~~--. 
(Fray; ;·rêltenen~.~-001( tot~i>. 
de Xak~-''', -·serier-/::. metr 
hetzelfde idee., ·als· z'n\ 
vcorlopers: _ Xak ·'" _ thé \ 
Tow er of · Gazzel~ · Het-::-"' 
a ontuur van dez~-, keer,;,~l~1 

ruikt naar gevaar.:._.- heti~~:;~f 
hele spel draait_ on,: de:,/}\: 
toren van GazzéE-.. >·__:, _ _:~ _:· :'" 

' Xak 2 en Fray. allebei -Qeba5oord _ op-
dezelfde persona,, vergrootten ,. de 'wèrélcf". 
van Xak voor de MSX-gebn.ll<er. _ Xak ·-· -
inmddels utgegroeid tot het meest: popuaire, 
MSX-spel in Europa en wat dat betreft heelt 
Microcabin hier een gat in dé 
geslagen Aan de Xal<-serie worden~-- -~ 
en meer produkten toegevoegd··, · dl]" 
nauwelijks meer van elkaar versctillen ·H · 
aantal Xak-titets inrriddets · Litgegroeid tö 
vier. nameijk Xal< !he Tower of Gazzel en 
zijn voorgangers Xal< 1. Xak 2 en Fray. -~ . 
Volgens Microcabin moet het Litbrengen ·" 
van het vierde deel gevierd worden En bij · 
Microcabin houden ze niet aBeen van 
woorden. maar ook van daden Gazzel is 
voor een Thanks Price van Hfl 185.= c,p de ;_ ;, ·/ 
markt geb'acht en dat kinkt al een stuk:~ . / 
beter dan Hfl 206.=. · .,r 

In het midden van de Dustemis. vindt es: een·, 
onhetlspeUende ontmoeting plaats .· tuss~ 
drie figu-en een man Gifl Berzes. eeri vrouw. 
Al Acrila en de mysterieuze :stern der 
Dustemis". Samen smeden zê·eeo -dLister 
plan 001 de laatste van "Duel$ -~aten· ut 
de weg te rumen ZfJO naam isrlatok Kart 
De volledige macht va,:t ~ · forrridabele 
demOnenleger zal worden_ in9ezet eindelijk 
zal de doder van Badu , Gospel, en een 
enorm aantal andere demonen. verslagen 
worden De krijger Latok Kart Duels nazaat. 
zal sterven! Alleen dan kan de heerserde 
vrede in de wereld voorgoed verstoord 
worden... 

Ea. jaar na d8; val vc11 ~ el. beslut Fray 

Latok ontmoette Fray Shelban in Xák t in 
melden van een dooker bos. Ze is gek op 
Latok. en ze is een expert op het gebied van 
offensieve magie. Buten deze aanvallende 
spreû<en. kan ze Latoks magc JX)ints " 
aanvullen _ • '?1 
Hom Ashtar is een roror€izend minstre~ll:'t1' ?~ 
kan zowel offensieve als genezende r:n~ · ,î 
----------~- ,,•--'~--,,-,, ·-.::.c -i~ 

De nieuwe J 
. j 

avonturen va 
• .,,:,!it-\ 

Latok beg1nit,c 
MSX- Enginê!!l 

De vrouwelijke elf Lou Pixie komt Lit -de \ gebruiken. Latok ontmoette h~ ih, ~~ 2< in 
elfenwereld (Orshanitit Haar, gezictltsver:-:- · .- _ ~· 'Bross Forest". Hij houdt van ~ DIE, vi:o.uwoo.
mogen is onovertroffoo. ~-ze is zee~ in ' ·, -'"~~~e _ Groot een zeer ~ :' · ~jder. . · , 
het opsporen van v~ls~1kk~ Ze kan, oolqe ., .. fioewellli een beetje onsrumig is, filvllié kan, , 
magie W8f!J{ aanvulen,~En,i zoals. j0:,lhèbt..,,_, ~ . ..J, ...,.__ ,_.._ .,··=b -_,s,.,:~,.,..,.,_ __ 
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Latoks aanvalskracht verdubbelen. In dit spel 
verschijnt hj pas later op het toneel 

Spannerd verhaal. schtterende personages. 
maar.. xaJ< 3 was een spel met een akeig. 
zeer akeig staartje_ 

Allereerst is Xak 3 door Microcabin in Japan 
maar liefst zes weken te laat utgebracht. dus 
de bestelling van tientallen xaJ< 3's (waarvan 
een flink aantal besteld door onze klanten) 
werd al veel later verstwrd. Tja en dat treedt 
de wet van Murphy in aktie: Murphy was een 
meneer. dië' ooit een wet opgesteld heeft die 
v~t dat als er eenmaal iets misgaat. ook 

Xak 3 wordt gelev 
verpakking, vandaar 
swtitel 'xaJ< Preci 
kolossale doos ~ht 
we er een gratis tu' 
we 'slechts' vier diske~ 
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een keyboard-sheet een 'enquetefórnjlJîêrtie 
en een set pleisters. Pardon? Pleisters? 
Gaaf! Gaaf! Het is Fray. het jsc.B~ lnderdaoo. 
echte pleisters van Fray. de;' volgens de 
harX!leiding. roodzakeijk _Z1'1 om het arme 
meisje te genezen als itH)ewond is geraakt 
tijdens het bevechtm van demonat Het 
moet net veel Ql:*k_efworden.. 

i:~::i1: U=(i/f=='.'")\: 
-~ "'•.:-· :· . :· . 



De introdemo. die ook al te vinden was op 
Fandisc 10. is kort maar krachtig. 
Sch tterende muziek. mooie graptics en 
donderend FM-PAC geweld. Op de tweede 
disk staat het magazine Cabin Times. dat in 
de vorm gegoten is van een journaal. met. 
gaaf. Fray als presentatrice Waar dat mens al 
riet goed voor is_ 

Leli<. maar nu blijven er nog maar twee 
diskettes over voor het spet zelf. Achteraf 
gezien blijkt dat je. ondanks dat Xak 2 op vijf 
diskettes stond. en Xak 3 op drie (inklus 
introdemo). rrinstens net zo lang bezig bent 
met Xak 3 als met Xak 2 

Je start op rridderin het bos. met het 
rriddeteeuwse deuntje Lit Xak 2. Fray en 
Latok lopen door het bos en zitten een beetje 
verliefd te ruzieen over van aHes en nog wat 
Na wat. gelopen te hebben kom je bij de toren 
van Gazzel aan. waar drie bekenden. nameijk 
Pixie. Hom en Feru je opwachten en je het 
een en ander over de toren Vertellen. 

En nu wordt het let..K Je mag nu een S~port 
Member u tkiezen áJe je zal gaan vergezellen 
op je tocht door het donkere kasteel: afijn, 
daar hadden we het in het begin al over. Daar 
komen de eerste moamkhecten aJ snel 
opdagen.. 

De toren is opgebouwd ut verschllende 
verdiepingen Zo is er een verdieping onder 
de grond. de Verdieping der Du stemis. de 
verdieping daarboven (de begane grond) is 
de Verdieping der Aarde. De verdiepingen 
staan in verbinding met elkaar door rriddel 
van trappen A l snel echter. zul je er achter 
komen dat er bepaalde delen zijn op de 
onderste verdieping waar je absoluut niet bij 
ku,t komen. maar waar wel belangrijke items 
iggen De truuk is nu om je . nu in b~e 
openingen op de eerste. verdieping . te QOOlen. 
en dan wel in die open ngen die utkomen 1n 
de kamers van de onderste verdieping waar 
je anders niet bij kl.nt komen Je snapt het al. 

The Tower of Gazzel 

dat is tamelijk veel puzzelwerk 

Na alle items gepakt te hebben zit je 
uteindelîjk muurvast De rest van de toren 
kun je alleen bereiken over een ophaalbrug 
die omhoog gehesen is. Naast de 
ophaalbrug zijn twee kamertjes. h het 
inkerkamertje zit een Maantegel in de muur. 
en in het rechterkamertje een Zontegel De 
bedoeling is nu om de Zon- en 
Maankristallen die je inrriddels gevonden 
hebt in die tegels te stoppen en ja hoor. de 
brug valt naar beneden 

Door het hele ka5teel zijn talloze beelden te 
vinden van versteende mensen. die 

. 

r • . .-. r . 
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betoverd zijn door de demonische machten 
in het kasteel Verder weg op de eerste 
verdieping is een gang te vinden die. zoals 
Hom. rrijn toenmalige Support Member. 
opmerkte. doodloopt In die gang echter 
staan twee beelden en als je daartussen 
staat zu je merken dat je op die plek door de 
muur kunt lopen Via een serie rollende 
vloeren (springend voortbewegen!) kom je bij 
een kistje met daarin een sleutel. waarmee 

je een deur kunt openen naar de tweede 
verdieping. de Verdieping van het Vuur. 

Daar lopen onder andere robots rond die 
zichzelf kontinu laten ontploffen zodra je bij 
ze in de buurt komt Hakwerk verboden dus. 
Het is nu de bedoeling om de Forceshot 
mode in te schakelen Of deze aan of ut 
staat. wordt aangegeven door rriddel van 
een lampje rechtsonderin het scherm Nu 
kun je dus ook gewoon schieten. maar dat 
kost wel het een en ander aan Magc Points 
van je Support Member. Zijn die op dan is het 
feest wel mooi afgelopen. Onder het 
Forceshot lampje vinden we nog een lampje 
dat aangeeft of de See Through mode aan 
of Lit staat. Als deze aan staat dan worden 
alle optische natwrwetten overtreden en 
kun je Latok netjes door een mwr heen zien 
Wel handig. want het hele spel is. net als 
Solid Snake van Konami. serri
driedimensionaal opgebouwd en soms Zifl je 
personages dus ne~es achter een mwr 
verdwenen. Even niet opgelet en je loopt je 
rot te zoeken naar Latok en z'n S~port 
Memberl 

MICROCABIN! 



De eerste dernoon. een Gobin. is nu snel 
gevonden (denk aan de truuk met de 
opening!) en het gevecht kan begmen. Gobin 
gooit met een Lit de kluten gewassen 
boemerang: drie keer raak en je bent zo dood 
als een pier. Na wat oefenen had ik hem 
verslagen. En nu_ nu kwam Murphy weer 
boven water. ..... 

De MSX liep vast Mwrvast Werkt Sorcerian 
al net naar behoren op de Philips, Galactic 
Hero Legend heeft hetzelfde probleem. 
Emerald Dragon heeft hetzelfde probleem. en 
ja hoor. Gazzel heeft ook weer precies 
hetzelfde probleem Na het verslaan van een 
demoon loopt de Phirtps vast en kun je je xak 
3 wel weggooien. Tenrrinste" 

MSX-Engine, jouw redder in nood! 

_als het niet mogelijk was om files te krijgen bij 
MSX-Engne waarmee je weer verder kunt 
gaan precies op de plek nadat de demoon 
verslagen is. Op de Dragon-Disk redaktie 
wordt nu hard gewerkt om xak 3 aan te 
passen voor de Philips. zodat je zelfs riet 
meer met aangepaste files hoeft te werken. 
Deze zullen geplaatst worden op Dr~gon
Disk u7, Het is echter ook mogeijk om de 
files eerder aan te vragen als je Xak 3 bij ons 
hebt besteld. anders zul je moeten wachten 
opDD7. 

GeltJ<kig. het was dus net zo erg als we 
dachten. maar reken maar dat we her aardig 
in panek waren toen we merkten dat xak 
konsekwent vastliep! 

Er zijn drie verschillende soorten items. De 
eerste soort. item A. bestaat li items die 
direkt en meerdere malen te gebrliken zijn B
iterns zijn alleen op bepaalde plekken te 
gebrliken en werken meestal maar een keer. 
En tenslotte zijn er nog de zogenaamde 
Gauntlets. hardschomen. die je aanvals- en 
verdedigngskracht ophogen Goed gezien, 
geen gezeur meer met Experience! 

Op de tweede verdieping wordt alles vee 
moeiijker! Zo is er een kamer met daann zes 
pilaren die opgesteld staan in een cirkel. 
Binnen die cirkel igt een item (de Ring van 
Aerea), maar. zodra je die gepakt hebt 
verschjnt er een ondoordringbare ring van 
vuur tussen de pilaren en kun je het wel 
shaken. Er zit niets anders op dan. zoals Pixie 
vertelde. de ring weer terug te leggen en. kijk. 
de vlammen zijn verdwenen 

Je zou ut dit alles klfflen opmaken dat je 
verdieping voor verdieping utspeelt maar dat 
is niet waar. Regelmatig moet je ·even· terug 
naar de onderste verdieping om daar met 
een bepaald item dat je op de derde 
verdeiping hebt gevonden een barriere weg te 
halen en de sleutel te pakken die je nodig 
hebt voor de vijfde verdieping op te halen Ik 
noem maar iets. 

Handig ziri de kristallen bollen die je op elke 

The Tower of Gazzel 

• .. 
verdieping kunt vindm Daarmee is het 
mogelijk je in een keer naar een bepaalde 
verdieping te teleporteren. Als je wilt saven 
kan dat net zomaar. Je moet jeZelf daarvoor 
naar de ingang van de toren teleporteren en 
Feru aanspreken Zij zorgt voor de rest 

Met Fray valt een hoop lol te beleven. Was 
het in het gelijknarrige spet al zo dat je 
regelmatig in een deuk lag, in Xak 3 is dat niet 
minder. want ons meisje kan af en toe aardig 
de clolMl l.ithangen. Zo staat ze erop om een 

liedje te zingen voor een versteende ridder 
(en echt waar. zolang ze zingt kun je niets. 
maar dan ook niets anders doen dan 
IListeren!) en blaast ze je bijna omver tijdens 
het utspreken van een U!tltnng Bolt spreuk 
die nodig is om een aantal rotsblokken te 
verwijderen. Gelukkig voor jou wordt de 
zingende Ray na een tijdje onderbroken 
door Latok die haar er attent op wijst dat ze 
gelukkig meer verstand heeft van 
verzekeren. 

Hiroaki Kubo-san. de meneer die de Traps & 
Maps heeft ontworpen heeft goed z'n best 
gedaan Je moet riet vreemd opkijken als er 
tijdens het openmaken van een kistje ineens 
een opening versch jnt en je netjes een 
verdiepinkje omlaag tlimelt en zo een 
Cherric Potion breekt 

Je leest het ondanks het feit dat het spet op 
maar twee diskettes staat ben je h er weken 
zoet mee De moeilijkheidsgraad ligt hoger 
dan die van Xak 2 xak 3 is ook veel minder 
saai; in Xak 2 gng het er hoofdzakelijk om 
om zoveel mogeijk monsters neer te hakken 
om maar experience te krijgen en ik heb 
verhalen gehoord over mensen die de C
toets met een plakbandje hebben vastgezet 
en de computer een dagje hebben laten 

:·: ... ; .- .:i;ii!!. -··········· ······11· ... =-:~::;ii;,,~ 1 
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staan. dat is bij Xak 3 net meer nodig. het 
komt echt op sfirrheid aan Xak 3 is ook 
rrinder langzaam: er hoeft rrinder gelooen 
te worden.. een verooening. Het zal wel 
komen door het feit dat xak 3 op slechts 
twee diskettes staat. 

Kortom grandioze muziek ~e beste op 
MSX~ schtterende graphics. en een 
voortreffelijk hoge spelkwaliteit Verp~cht 
voor iedere MSX-gebniker1 Nee. dit keer 
kom je er net vanaf met 'Toch veel te duur:. ·. 
want Xak 3 is iedere guden dt.t>bel en dw=-~ü\11, 



Interview 
Martin Kruit, MK Public Do111ain 

Druk in gesprek met een van zijn 

Martin Kruit is geen man van woorden, maar 
van daden, dat merkten we al snel tijdens het 
gesprek dat we met de bedrijfsleider van MK 
Public Domain hadden ... Lees wat deze man te 
zeggen heeft over zijn geheimen... zijn prive
leven ... en ... MSX!!! 

De vraag die we eigenlijk aan 
ieder-n stellen: Hoe begon je 
metllSXT 

Ja ik wilde eigenfijk op een gegeven 
moment een computer hebben en ik 
ben gaan zoeken in computerbladen en 
daar viel zo vaak de naam MSX dat ik 
dacht van: "Nou dat is het systeem dat ik 
moet heb~·. Ik ben op zoek gegaan 
naar een tweedehands MSX. zo'n SONY 
HBF-75P. met disk-drive. en die heb ik 
toen gekocht 

Wie is Martin Kn,it? 

Ehm. wie is Martin Krlit? Da's een hele 
goeie. Dat is een fotograaf. van hus 
Li tgewoon. al jaren Een jaar of acht 
geleden ben ik voor mezelf een bedrijfje 
begonnen als fotograaf. Via m'n hobby 
ben ik eigenijk in MSX gekomen. 

llartin prive...7 

Ik ben getrouwd, elf jaar al. ik heb geen 
kinderen. alleen een hond. 

Wat doe je in je vrije t ijd het 
liefat? 

Momenteel vis ik het fietst 

Wat doe je het mimt graag? 

Ha. eigenlijk is dat werken . .maar dat 
moet wel. 

W.t betekent het IISX-systeem 
voor jeT 

Voor rrij is het een grandioos systeem. 
helaas is het in het slop geraakt door de 
grote heren. Philips en Sony, Van Sony 
kan ik het begrijpen. van Phiips helemaal 
riet 

Stel: IISX ia weg, wat ga je dan 
doen? 

Dan stop ik.tenmnste als er echt 
riemand van me meer wil kopen, dan 
stop ik er gewoon mee. 

Ik zeg du• niet meer: 
"Dit gaat er komen." 
en "Dat gaat er 
komen." 

Hoe is IIK Public Domein 
begonnen? 

Dat begon op het moment toen er in 
de kranten artikelen kwamen van 
'MSX is dood'. Ik las in die tijd bijna 
elke dag een computerblad dat er 
was en daarin kwam je eigenlijk 
konstant Pli){ic Domain voor de PC. 
Amiga de Atari en dergelijke tegen, 
en voor MSX was dat er helemaal 
niet Nou toen ben ik begonnen met 
spitten in rrijn eigen diskettebak om 
te kijken Wat daar nu Pubic Domain 
van was. en zo ben ik een heel klein 
bestandje gaan opzetten van twintig 
diskettes en daar ben ik clubjes mee 
langsgegaan en floppy's litgedeeld 
en dergelijke. En zo is het een beetje 
gegroeid. 

We willen altijd op de hoogte 
gehouden warden van de 
nieuwste ni•wtjes. Zijn er op 
het moment nog 

proefprojekten bij jullie? 

We hebben nu een stuk of tien 
projekten. 

:Z0.81 
Daar zeg ik fiever niet zoveel over: 
Helaas zijn er een paar dingen bij die 
fout gegaan zijn, zoals het SCART -
projekt Mensen verwachten er dan wat 
van. en je kan het op een gegeven 
roornent toch riet waarmaken. We zijn 
wel bezig met 4 Megabyte, en dat is iets 
wat er wel in ieder geval gaat komen. 

Krijg je veel klachten? 

Nee. er werkt nooit iets totaal niet Alles 
gaat hier goed de deu- ut. het ene is wat 
makkelijker te maken dan het andere. aJs 
iets fout blijkt te zijn we hebben een 
heleboel geheugem.itbreidingen 
verkocht. dan kan er wel eens een 
draadje riet goed zitten. waardoor die 
riet meer werkt Die herstelreparaties 
worden altijd als eerste gedaan. Echte 
klachten. nee, riet echt 

Zijn er in het verleden dingen 
gebeurd ...,. je nu wel spijl van 
hebt? 

Het grootste probleem is het niet ku,nen 
waarmaken van dingen Zoals die 
Litbreidingen die eraan zitten te komen. 
en ik dat dan al aan allerlei mensen 
vertel, omdat ik er gewoon van utga dat 
iedereen net zo hard z·n best doet als ik. 
Dan denk ik. het komt wel in orde. maar 
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dan komt het dus niet in orde. 

Wat heb je daar toen tegen 
gedaan? 

Ja ik probeer m'n mond nu dicht te 
houden. Ik zeg dus niet meer Dit gaat er 
komen.· en Dat gaat er komen.· 
Tegenwoordig doe ik dat niet meer zo. 

... ik heb Wammes, 
MCM, toen opgebeld 
en heb gezegd: "Ik 
durf te wedden dat 
Karl van HSH niet 
betaalt." 

Wat houdt de service van MK nu 
precies in? 

Als iets niet goed gemaakt is stuur je het 
gewoon terug en dan zorgen we ervoor 
dat alles wel werkt Kosteloos. 

Toch hebben jullie regelmatig 
een antwoordapparaat opataarL 
hl dat service? Hoe snel bellen 
jullie over het algemeen een 
klant terug, bellen jullie een klant 
wel terug? 

Als ik moet fotograferen luster ik hem ·s 
ochtends riet af. dan wordt het of ·s 
avonds. als ik tJïd heb om terug te bellen. 
of de volgende ochtend weer. We 
maken gewoon een lijst van degenen die 
gebeld hebben. we bellen ze dan terug. 
laten eventueel een notitie achter als ze 
op die en die datun niet opgenomen 
hebben we doen dat drie keer in totaal. 
en daarna wordt hij of zij gewoon van de 
iist geschrapt 

Jullie zijn bereikbaar van 
10:00-17:00, kantoortijden. Is 
dat omdat jullie een echt bedrijf 
zijn geworden? 

We zijl altijd al een bedrijf geweest en 
het is dan toevallig wel in hlis: je hebt 
gewoon je rust nodig. Soms bellen 
mensen zelfs mdden in de nacht en het 
is gewoon bij ons niet zo dat mensen 
kunnen bellen wanneer ze willen. We zijn 
gewoon een kommercieel werkend 
bedrijf en werken gewoon op 
kantoortijden. 

Hoeveel 
ongeveer? 

klanten heb je 

In mijn computer zitten ongeveer 3.000 
klanten 

Is het geen goed idee clan om een 
winkel te beginnen? 

Een winket nee. dat is net haalbaar. Je 
moet daar personeel hebben staan. je 
moet daar spullen hebben liggen. je 
moet spuien op je plank hebben liggen, 
dat kost geld. 

Wat heeft MK zelf ontdekt, zelf 
gemaald? 

Alles en niets. 

Wat is alles, en wat is niets? 

Alles wat WJÏ hebben. tenminste de 
geheugenutbreidingen en dergelijke. is 
zelf ontdekt en zelf gemaakt Op een 
gegeven moment ben ik tegen iemand 
aangelopen die mijn computer wel wilde 
utbreiden - ik was al bij een heleboel 
verschllende mensen geweest die 
zeiden dat ze dat konden naar een 
megabyte L.átbreiden. Maar. dat konden 
ze net - toen ik bij deze man terecht 
kwam. en hij kon het wel. Hij deed dat 
voor clubjes en dergelijke Nou toen ben 
ik met hem gaan praten over het 
eventueel verkopen van die 
geheugenlitbreidingen. en. dat kon. Nou. 
zo zijn we op het MSX2plus-gebeuren 
gekomen. Sparrowsoft was er 
toendertijd mee bezig We hebben daar 
eens naar zitten kijken. maar het klopte 
helemaal niet. hoe dat in elkaar zat toen 
is hij gaan zoeken hoe dat dan wel echt 
goed moest. met geheugenlitbreidingen 
en L.átbreidingen ook. op zoek naar 
betere chips. 

En het 7 megahertz-pro;ektT 

Dat is een ontwikkeling van mijn 
techneut helemaal. Min computer is een 
keer kapot geweest daar heeft ïe toen 
een printje voor gemaakt om het weer 
werkend te krijgen. en dat printje had ïe 
toen toevallig zo gemaakt dat de 
computer op 7 megahertz werkte. Het 
bleek te werken. 

Ik was onlangs op de beurs in 
.Almelo en ik zag daar op juUie 
stand een spel liggenT Gun julr1e 
die nu ook verkopen? 

Nee. absoluut net Ik heb vroeger wel 
· spelletjes verkocht die ik dan weer 

opkocht bij andere bedrijven en dat liep 
wel een beetje. De prijzen waren Jaag. en 
daar verdiende ik wel iets aan: 
uteindelijk heeft 't alleen maar geld 

gekost 

In m1Jn computer 
zitten ongeveer 
3.000 klanten. 

En dat spel Trouble in Town, de 
winnaar van de MCII 
programmeer wedstri,id7 

Op een gegeven moment was 
Wammes. MCM. bezig met een 
prog-ammeer-wedstrijd. en ik heb toen 
Wammes opgebeld en heb gezegd: 1k 
durf te wedden dat Karl van HSH niet 
betaalt· Nou en dat was net waar. 
enzovoorts. Toen heb ik gezegd. dat 
mocht 1e niet betalen. dan ben ik bereid 
om het prijzengeld over te nemen En op 
een gegeven moment kreeg ik een 
belletje dat HSH niet kon betalen en toen 
moest ik dus terugkomen op min 
belofte. Nou dat heb ik dus gedaan. ik 
heb. het prijzengeld Litgekeerd. maar dat 
geld moet wel terugkomen. En dat 
probeer ik terug te krijgen door verkoop 
van die spellen. 

Heb je nog iets speciaal met 
MCM? 

Nee. de enige verbinding is dat ik 
adverteer bij hen en dat zij mjn 
produkten recenseren 

D-r houdt het helemaal mee op? 

Ja daar houdt het helemaal mee op. 

Er gaan geruchten dat je HSH 
hebt opgekocht. 

Ik heb HSH niet opgekocht.. 

_.lfSH is failliet gegaan, en je 
hebt een gedeelte van de 
inboedel gekochL. 

Nou ik heb nu op dit moment nog 
helemaal nets opgekocht Volgende 
week zondag ga ik er naar toe om 
erover te praten of er voor mij nog iets 
interessants is. 

Wat wil je ot*open en wat wil je 
met die HSH-s ... llen gaan doen? 

Nou er was dus een versie van 
Dyname Publisher die op d~ hardd15.k 
zou werken dat is iets wat 1k vresel11k 
graag wil hebben 

MSX is een verdeeld land. Wet 
vind je eigenlijk van die clubjes, 
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bijeenkomsten en alles? 

Vroeger vond ik het heel leuk toen was 
het nog een echte hobby natuurijk. MSX 
en sinds dat het meer m·n werk 
geworden is kom ik niet zo vaak meer 
op clubdagen en c!Ltlavonden en zo. Het 
begint een beetje te vervelen 

Op die bijeenkomsten wordt 
vaak van alles gekopieerd. Wat 
vind je daar van? 

Daar ben ik echt heel erg tegen. want ik 
verkoop ook zelf software waarvan ik 
graag heb dat ze niet gekopieerd wordt 
natwrijk Op somrrige rnomenten kan je 
er gewoon riet onden.it. sommige 
programma·s zijn gewoon te dwr. er zijn 
geen demo-versies van. of er is 
gewoon helemaal niet aan te komen en 
op zo·n moment denk ik van: l...aat maar 
gaan: 

J ouw diskettebakken? 

Mijn eigen diskettebakken? Net zoals de 
andere diskettebakken: vol met illegale 
software 

Heb je thuis ook nog origineel 
spul staan? 

Metal Gear.. 

Metal Cear 1? 

Ja 1. ... King·s Valley 2. nog wat van dat 
Eurosoft-spul. tja dat was eigenlijk alles .• 

Wat vind je van Nederlandse 
produkten? 

Die vind ik mooi. heel goed. helaas zijn er 
teveel maisen die kopieren om het voor 
de programmet.J's interessant te mal<en 
Are is gewoon veel te duur verkocht 
door die beveiliging en door. .. ja. je weet 
natuurijk van tevoren dat je er niet 
zoveel van gaat verkopen omdat ·t toch 
gekraakt wordt 

Ik neem un dat je niet alles zelf 
doet bij MK Public Domain. Word 
je nog geholpen? 

In het begin rUlde ik alles helemaal 
alleen. tegenwoordig kom ik daar niet 
meer aan toe. mijn vrouw zorgt voor het 
verzenden en de bestellingen. ikzelf ga 
achter de nieuwe ontwikkelingen aan en 
probeer zoveel mogelijk in rrijn bedrijf te 
krijgen. Er zijn een aantal mensen die PD 
voor mij uitzoeken. wat ik dan zelf weer 
in het bestand zet. en ik heb iemand die 
het klantenbestand een beetje bijhoudt 
iedereen die wat bij rrij koop komt 
automatisch bij rrij in het bestand met 

wat 'ie van rrij gekocht heeft. zodat ze 
nooit bijvoorbeeld twee of drie keer 
dezelfde diskette kt.n1en kopen Mijn 
vader brengt veel weg en haalt veel op 
en ik heb iemand die de 
geheugent.itbreidingen doet plus nog 
iemand die wat helpt op beurzen en zo. 

Japan... wil ik niets 
mee te maken 
hebben. 

Je bent dus erg druk met IIK 
Public Domain. 

Heel erg. ja Ik denk dat ik ongeveer. zeg. 
25 uur per week in MK stop. 

Heb je de fotografie nog nodig of 
kun je helemaal leven van IIK 
Public Domain? 

Fotografie speelt nog steeds de 
belangrijkste rol. Van MSX alleen ZOU ik 
niet kLmen leven. altl1ans als je die paar 
mensen die voor je werken mee zou 
rekenen: als ik alles helemaal zelf zou 
doen met rrijn vrouw. dan zou het 
rrisschien gaan, maar. dan zou het geen 
vetpot zijn 

Een paar steekwoorden, wat vind 
je van een IISXturboR? 

Graooioze madline. als er software voor 
zou zijn en als 'ie ook nog Europees 
was. Ik heb er zelf een~e staan en af en 
toe zit ik gewoon te vloeken boven dal 
toetsenbord. 

Ja"n? 
Japan.. wil ik nets mee te maken 
hebben Ik heb al zo vaak gefaxe<t 
geschreven. gebeld. brieven laten 
vertalen naar het Japans en zo goed al /! 
geen antwoord gehoo. ,!,/ 

Demo'•? 
Demo's hangen zo onderhand m·n keel 
t.it 

Wammes Witkop? 

Een grote man in MSX-land. helaas 
besteedt 'ie de laatste tijd teveel tijd aan 
z'n blad PC-Active. rmat inderdaoo z'n 
interesse voor MSX wat op de 
achtergrond is geraakt. En verder is het 
een prima man 

Steven Vanhetgoor? 

In principe een prima man. ik heb er wat 

probleempjes mee gehad: dat is allemaal. 
volgens rrij. voortgekomen ut 
rrisverstanden. volgens hem niet Er 
waren gewoon misverstanden. ·t Is 
jammer dat 'ie daar teveel over blijft 
zeuren 

IISX-Engine? 

Ehm.. ik weet er weirig van Ik zie op 
beurzen wel eens mensen staan. ik lees 
het blad. dat vind ik leuk. Verder krijg ik 
eigenijk niet precies hoogte van wat er 
nou allemaal adlter zit 

Wat vind je van het importeren 
van software? 

Een hele goede zaak. ik denk alleen dat 
er teveel geld besteed wordt aan het 
importeren van software. Ze kLB1nen 
beter afspraken proberen te maken met 
fabrikanten fabrikanten als Compile en 
dergelijke. daar valt wel mee te praten 
met ASCII t.iteraard riet en met Konami 
helemaal niet. om nog eens Engelse 
versies te krijgen 

Wat ia je droom? 

Een echte droom? MSX in Nederland 
weer levend krijgen 



De tweede Japanse firma heeft gereageerd op een schrijven van ons ... 

Zaken doen met Japan sommige mensen 
weten hoe frustrerend dat is. Het is 
ontzetterd moeilijk om in kontakt te komen 
met Japanse softwarehLizen en bedrijven. 
en dat geldt ook voor de Japanse MSX
bedrijven. En toch .. 

Sinds februari 1990 beschikt MSX-Engine 
over een rechtstreeks kontakt met de firma 
Giobal English Network. onze hLidige 
exporteur Lit Japan Deze firma zorgt ervoor 
dat jullie bestelde soft- en hardware keurig 
verzonden wordt naar Nederland. Zonder 
deze firma konden (en k1J1noo) we het als 
MSX-Engine Import wel op onze blik 
schrijven MSX-Engine is pwr een 
doorgeeflLik in Nederland. Op het moment is 
het kontakt tussen MSX-Engine en MSX
Gen beter dan ooit en we hopen dat dat zo 
blij!L als het aan ons ligt. in ieder geval we!! 

Eind september 1991 hebben we. in een 
wanhopige bli. ACCS. de Association of 
Copyright tor Computer Software. 
geschreven ACCS is het bedrijf dat achter 
de No Copy beveiligngen zit jullie hebben 
hu, logootje ongetwijfeld wel eens gezien 
op een origineel stli<je software ACCS is 
ook het bedrijf dat in elke MSX-Magazine 
en MSX-Fan (de twee grootste Japanse 
MSX -Magazines) met twee h.il-color 
pagina's adverteert. Op een van de pagina's 
zijn een hondje en een jongetje afgebeeld: 
het hondje vraagt om een kopie. en het 
jongetje antwoordt dan. hoogst beledigd. 
Nee. kopieren is verboden!'. 

We hebben ACCS toen geschreven omdat 

er bijna geen geimporteerde software meer 
verkocht werd en MSX-Engine het gewoon 
eventjes niet meer zag zitten. Handelaren in 
illegale kopies waren op dat moment 
ontzettend aktief en daar moest gewoon 
wat aan gedaan worden. Nogmaals. we zijn 
riet tegen kopieren. maar het moet wel 
binnen de perken bijven! Koop gewoon zo 
heel af en toe eens wat. het hoeft niet eens 
veel te kosten. als je je goede wil maar toont! 

'Ja. maar. hoeveel ik ook koop. Japanse 
produkten komen toch nooit meer terug in 
Eu-opa!'. Tja dat dachten wij ook totdat .. 

Er halverwege oktober een brief in de bus 
viel van.. de Association of Copyright lor 
Computer Software! Ja wat we riet voor 
mogelijk hadden gehoooen was dan toch 
gebeu-d. ze hadden teruggeschreven! En. 
beste lezers. op zo·n moment heb je even 
het gevoel dat MSX in Eu-opa weer heel 
dichtbij is. Dat gevoel werd nog versterkt 
door de inhol.1:1 van de brief. die we 
heronder vertaald hebben neergezet. omdat 
we jl.ilie niets willen onthoooen.., 

·oank u voor uw brief. gedateerd 25 
september 1991. Het is een spijtige 
zaak dat uw firma zoveel te lijden 
heeft doordat zoveel van uw software 
gekopieerd wordt. We hebben uw 
situatie doorgenomen. maar uw 
informatie is nog niet voldoende. Zou u 
ons daarom kunnen voorzien van meer 
informatie voor ons onderzoek? Om 
alles zo goed mogelijk te laten verlopen 
zouden we graag een aantal dingen 

van uw bedrijf willen weten. CJ" 

(Let op, nu komt het!) 

·we zijn bereid om de zaak te 
onderzoeken; des te sneller en exakter 
u antwoordt. des te beter k':'nnen wij ~ 
helpen. Hoogachtend. J1ro Arak,. 
Aces.· 
Zo. die zit MSX-Engne heelt rechtstr~ 
kontakt met een hele gote Japanse firma 
Maar. wat betekent dat nu voor jt..ilie? Wel. 
het eerste kontakt is gelegd en we weten 
zelf ook nog niet wat hier Lit gaat rollen. Wel 
heeft dit ons een enorme stimt..ians gegeven 
om door te gaan met taxen en schrijven 
naar Japan want dat is het land waar we 
MSX-winkels en -warertu.izen op elke hoek 
van de straat vinden 

Er zijn een paar dingen gaande m.et een paar 
hele grote bedrijven en we Zijn . op h~t 
moment over een aantal dingen 1n 
onderhandeling met ASCII en Compile. Dat 
gebelJ"t (nog) niet rechtstreeks: d~e 
onderhandelingen verlopen allemaal ~a 
MSX-Gen. voordat er resultaten . Zijn 
behaald willen we echter nog mets 
prijsgeven. omdat er nog helemaal niets 
zeker is. Maar. let op. want er gaat iets 
gebeu-en! 
We hoooen julie op de hoogte van_ verdere 
belangrijke ontwikkelingen voorlopig willen 
we er verder niet teveel aandacht_ aan 
besteden. omdat MSX-Engine Magazine in 

de eerste plaats een blad is voor de MSX -
gebruiker. en niet voor de Japan-fan 



ACHINETAAL 
oor de gevorderde spelprogra111111 ur 

Op veler verzoek wordt 
de programmeercursus 
w eer voortgezet. In de 
tijd dat de kursus heeft 
s ilgelegen, hebben we 
a rdig wat vragen 
gehad naar een fade
r utine. Zo'n routine 
laat een beeld uitdoven 
of juist andersom: 
in aden (daar kon ik 
geen Nederlands woord 
voor vinden; indoven 
vond ik niet echt 
fantastisch, - dus we 
hebben het maar bij 
E gels gehouden). 

Het principe berust op het feit dat een aantal 
MSX2-schermen voorzien zijn van een 
color-tabel. zo·n color-tabel bevat de RBG
info over de zestien kleuren die dan tot je 
beschkking staan RBG staat voor Red. Blue. 
Green (in die volgorde en dus liet hoewel 
rrisschien logischer. RGBi Per primaire kletr 
zijn 8 verschllende intensiteiten mogelijk 
Hiermee ktrl je dus een kletr mengen zoals 
een schilder dat doet Vandaar dat zo'n 
color-tabel ook wet een palette wordt 
genoemd. Het palette wordt bewaard in de 
VDP. Je kmt het palette liet meer utfezen 
als je het gezet hebt Je zut het dus zelf 
moeten bijhouden BASIC en de BIOS 
bewaren elke byte die naar het palette 
wordt gestwrd in VRAM. Waar precies is 
afhankelijk van de schermmode. In onze 
fade-routine bewaren we het palette in ons 
eigen werkgebied. 

Hel palette ~n je als volgt aansp-Ei<in 
V!Y-11?gister "1&. 1-üfge palette

kle, (0-15) 
V!Y-poort '12 (9AH'j: ff3G-oala 
RBG-dala: Byte 111: bil 6-4, htensiteil Fmd 

(0-7) 
bil 2-0. htensiteit BlaJw 

(0-7) 
~ "2 bil 2-0. htensileit G-oen 

(0-7) 

Zodra er twee bytes verstutrd zijn naar 
poort n2 wordt het palette rn.rnmer 
automalisdl met een verooogd. zodat je liet 
telkens oplieuw in hoeft te stellen als je de 
data op volgorde verstuurt 

Wat doet nu de lade-routine? Wa. deze laat 
de intensi teit van de palette-kleuren 
gelijkmatig dalen to t ze nu zijn en het beeld 
helemaal zwart is. De fade-in werkt precies 

andersom deze laat de intensiteit gelijkmatig 
oplopen totdat de juste kleur is bereikt 

Een goede lade-routine werkt ten eerste op 
intern.pi. omdat het alleen op die manier 
vloeiend kan verlopen en ten tweede hot.dl 
hj de RBG-verhol.dingen in stand. Dat wil 
zeggen dat hij niet zomaar de intensiteit per 
basis-kleur (rood. blauw of groenj met een 
verhoogt of verlaagt maar dat hj dit over 
acht gelijkmatige stappen verdeelt Hoe doen 
we dat nu? De makkelijkste methode is aJs 
volgt: we vermenigvuldigen de intensiteit met 
acht en we trekken per stap de 
oorspronkeijke waarde er vanaf en we delen 
weer door acht en dat is onze intensiteit Zo 
wordt elke intensiteit ge!Jjkmatig over acht 
stappen verdeeld. Dit betekent dat we voor 
elke palette-kletr zes bytes nodig hebben. 
Een voor de waarde keer acht en een voor 
de oorspronkelijke waarde en dat keer drie 
(voor R B en Gi Daarna moeten we ervoor 
zorgen dat de kletren weer in de juste 
code-format komen zodat we die ku,nen 

versturen 

De nu volgende routine kan zowel een fade
in aJs een fade-out verzorgen Bij fade-out 
zoekt hj de intensiteiten van de kletren ut 
en vermenigvuldigt ze met acht en trekt dan 
per stap de oorspronkelijke waarde eraf en 
deelt dan weer door acht Bij fade-in begint 
hj bij nu en telt de oorspronkelijke waarde 
erbij op en deelt dan weer door acht 

DEENTRIES 

COOOH:Fade-out hitialiseert routine voor 
fade-out 
C003H:Focle-in. Initialiseert routine voor 
fade-in 
C006H:Fade-intem.pt Zorgt voor utvoeren 
van de stappen 
Deze routine bij elke standaard VDP
intem.pt (bijvoorbeeld hook FD9FH) 
aanroepen Hij zoekt zelf ut of hj in of ut 
moet faden of helemaal riets moet doen 
C009H:Speed. Hoe snel moet het beeld 
laden 

Zoveel intern"pts slaat hj tussen twee 
stappen over. 
COOAH:Palette. Hier moet je je eigen palette 
neerzetten vanwaar Litgefade of waar naar 
toe gefade moet worden Het palette wordt 
liet aangetast tijdens het litvoeren van de 
fade. 

Veel succes met de routine. Er staat waar 
nodig commentaar gegeven achter de 
instructies. De source listing staat op 
DEVPAC80-formaat als FADE.GEN op 
DragonDisk ns. Uteraard kan de ORG 
veranderd worden. maar denk eraan dat de 
ingang-adressen dan ook veranderen Het 
palette ku, je btjvoorbeetd rechtstreeks ut 
het VAAM laden door 

LO HL.07680H (voor screen 5) 
LO DE.OCOOAH 
LO BC.31 
CALL 059H 
RET 

DE ROUTINE FADE.GEN 
; Fade in/out ; (cJ 1991 IIS.X:-Engine 

DEFBOFEH 
DEFWF.ADOUT 
DEFWEINDE 
DEFW F.ADOUT 
ORQOCOOOH 

F.ADOUT: JP FD0UT1 
F.ADEIN: JP F.ADIN1 
F.ADINT: JP FD1NT1 
SPEED: DEFB 2 ;HCEVEEL.MEAR.PTs 

PALET: DEFS 32 

EPQUI:t; 
XORA 

LD (F.AD-10),A 
LDA,8 
LD (COUNTRJ,A 
LD A,(SPEEDJ 
LD(SPDCTRJ,A 
LDHL,PALET 

LD DE,WRKPAL 
LD BC,32 
LDIR 
LD B,18 
LD IX,FD-BUF 
LDIY,PALET 

fQ-LP:t; 
LD A,(IY+OJ 
AND 011110000& 
LD (IX+OJ,A 

TUSSEN EEN STAP 
; Vl..L 1-ER .E EGEN 
PALETTEN 

; ZET NTEFRPT CP 
FPOEOJr 

; 8STAAOEN 

; ZET SPEED-ca..NrEA 

; CCPEER ~ 
NAAR WEFl<-PAI.ETTE 

; 16 KlELfEN 

; RClCO ffiCA 

; KEER 8 (IS Al KEER 16. 
DJS DELEN DOCA 2) 



MACHINETAAL 

RRCA INCIY 
RRCA 

; IY=IY+2 SETCOL ZET ~E-

INCIY TABEL 

RRCA DJNZ FI-LP1 
LD (IX+1J,A ; OCASPRCN<ELUKE RET 

WAAR:lE FHNT; 
LD A,(IY+OJ 
AND 0000011118 ; B..JVN 

LD IX,FD-BUF ; FADE-N NTEFH.PT 

LD (IX+3J,A ; 0Cf1SPRCN<EUJKE 
fQINT:t; LD IY,WRKPAL 

LD A,(COUNTRJ ; FADE-AFHMOEL.N3 
LD B,1e 

WAAR:lE AAN? 
RLCA ANDA 
RLCA 
RLCA 

RETZ ; KEER Al'DERS TER..G FI--LP2: 

LD (IX+2J,A ;KEERB 
LD HL,SPDCTR LD A,(IX+OJ ;ROCO 

LD A,(IY+1J 
DEC (HL) ; TELLER=O? ADD A,(IX+1J ; TEL QCASPRCN<au<E 

AND 000001111B 
RETNZ ;w.ocHTDANNCG 

WAAFOE EFBJ O' 

;GRCX:N LD A,(SPEEDJ LD (IX+OJ,A 

LD (IX+5J,A iüalSPRCN<EWKE 

; ZET TB..LER GCEJ 

WMFOE 
LD (HLJ,A RLCA ; KEER 16 (H-NYt38lE) 

RLCA 
LD HL,COUNTR ; VERAPG Ca.NTI:R 

AND 011110000B ; IS AL KEER a DUS KEER 2 

RLCA 
(N...L=KEERT GEL.UK LDC,A ;BEWAARNC 

TEFW) LD A,(IX+2J ; P.LJ'.UN 

RLCA 
LD (IX+4J,A 

DEC (HL) ADD A,(IX+3J ; TEL QCRSPRCN<EU..KE 

; KEERB 

LD DE,6 ; IX=-0<+6 

WAAFOE EFBJ O' 

LD (IX+2J,A 

ADD IX,DE QQFAQE; RRCA ; DEaDOCfl8 

INCIY ; IY:ff+2 LD A,(FAD-10) RRC.A 

INCIY DECA ;=f? RRCA 

DJNZFO-LP1 JPz,FI-INT ; DAN FADE N At-OERS AND 00000111• 

RET FADEOJT ORC ; Va:G R0C0 EN 8l/VN 
SAAEN 

LD (IY+OJ,A ; BEWAAR N ~ET 

fAQIN1; FCHNT: LD A,(IX+4J ;GRa:N 

LDA,1 ; ZET NTEm.PT O' FftDE LD IX,FD-BUF ; FADE-OJT NTERR...IPT .ADD A,(IX+5J ;Ta ocR,PAOll(EU.J<E 

IN LD IY,WRKPAL 
WAAFOE ER8U O' 

LD (FAD-10),A LD B,16 
LD (IX+4J,A 

LDA,8 ; BSTAPPEN 
RRCA ; DEaDOCfl8 

LD (COUNTRJ,A 
RRCA 

LD A,(SPEEDJ ; ZET SPEED-Ca.NTER F<H,P2; RRC.A 

LD (SPDCTRJ,A LD A,(IX+OJ ;ROCD AND 00000111S 

LD B,1e ; 16 KLEl.ffN 5UB(IX+1J ; TREK ornsPRCN<EJ...U<E 
LD (IY+1J,A ;BEWAARN~ 

LD IX,FD-BUF WAAFOE VAN KEER 8 AF LD DE,8 ; D(=-0<+6 

LDIY,PALET LD (IX+OJ,A .ADD IX,DE 

RLCA ; KEER 1l (H--NYIELE) INCIY ;IY:ff+2 

AND 011110000B ; IS AL KEER a DUS KEER 2 INCIY 

fl-LP:t; LDC,A ;BEWMRINC DJNZFI-LP2 ; va.GE1'0E KI.El,R.P 

LD A,(IY+OJ LD A,(IX+2J ; l3l..PiJW 
SETCOL ZET ~E 

AND 011110000B ;ROCO SUB(IX+3J ; TREK ~8-UKE 

RRCA 
WAAFOE VAN KEEl'l 8 AF 

RRCA 
LD (IX+2J,A WRTYQP; 

RRCA 
RRCA ; DE8_ DOCfl 8 PUSHBC ; SCI-RF VDP-fffiLSTER 

RRCA 
RRCA POP HL ; N: s--wAAFO:. 

LD (IX+1J,A ; CJrnSPRCN<ELUKE 
RRCA 

c=FEGSTER~ 

WAAfDE Alm 00000111111 
vERAl'l)ERT/lF.HLBC.DI 

XORA ORC ; VCB3 ROCD EN BUILJW 
LD BC,(71 

LD (IX+OJ,A ; BffiNWAARJE IS N..L 
SAM:N 

INCC 

LD A,(IY+OJ 
LD (IY+OJ,A ;BEWMRNA<\l..ET OUT CCJ,H 

AND 0000011118 ; B.../'J.N-1 
LD A,(IX+4J ;GRCl:N LD A,010000000B 

LD (IX+3J,A ; OffiSPRCN<ELUKE 
5UB(1X+5J ; TR8< OORSPROIIJ<8-UKE 

ORL 
WAAR:JE VAN KEER 8 AF OUT ICJ,A 

WAAR)E 

XORA 
LD (IX+4J,A RET 

LD (IX+2J,A ; BEGNWAAFOE IS N..L 
RRCA ;DEELOOORB 

LD A,(IY+1) 
RRCA 

AND 0000011118 ;GRCEN 
RRCA SEJCOL: 

LD (IX+5l,A ; OCflSPRCN<EWKE 
Atm 0000011118 LD BC,00010H ; ZET PALETTE TABEL 

WAAffiE LD (IY+1l,A ; BEv\lA.AR IN A<\lET CALLWRTVDP ; REG 111,=0 (EERSTE 
KLELAI 

XORA LDDE,8 ;IX=1Xt6 

LD (IX+4J,A ; BEGNWAAFOE IS N.l. ADDIX,DE LD HL,WRKP.AL ; t-t...=Wffi<PAIJ:TTE 

LD DE,8 ; IX=1Xt6 INCIY ; IY:ff+2 
LD BC,0209.AH ; B=32 e=V[)P-f'C)O'IT "2 

ADDIX,DE INCIY OTIR ; VERZEN) ~ETTE 

DJNZFO-LP2 ; Va.GENJE KLEUlJP 
RET 



FAD-10: 
DEFBO 

SPDCTR: 
DEFBO 

COUNTR: 
DEFB 8 

WRt'CPAL: 
DEFS 32 

FD-BUF: 
DEFS 98 

EINDE: 
END 

; 1=FADE ti 0 1:FAOE aJT 

; TEUER AANTAL 
NTERRPTS VOCA 
VO..GSIOE STAP 

; TB.LEA AANTAL 
STAPPEN (=0 => GEEN 
FADE) 

;WEFKGEBEOFADE
ROJTN: 
; -t-0 KI..EU'l ~ 

; +1 KLB.RROCO 
ffiGEEl 
; +2 K1.B.R BLAlJW*8 

; +3 KlElR fi..JlUW 
rnGN:EL 

i +4 KlElR GRCEN"B 

; +5 KLafl GRa:N 
rnGN:El 
i ETCETffiA (ll KLB.HN) 

HIER ~#_/~ 
.,,. 
~ 

HAD l:IW 
ADVER-
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DRAGON-DISK U6 

Ja, hij is er weer!! De 
nieuwe Dragon-Disk ... 
Op dit zesde nummer 
vinden we behalve de, 
ooit afwezige, teksten 
weer een groot aantal 
demo's, spellen en 
andere nuttige zaken ... 
Zoals bijvoorbeeld een sarrple-converter. 
Deze laadt acht-bits samples in en speelt ze 
af op 4-bits sarrple-chips. zoals de FM
PAC. de PSG en de sec. Een automatisch 
update-programma voor Sit.dia FM. ons 
eigen muziekprogramma Deze haalt een 
aantal kleine foutjes ut het programma. 
zonder dat je de disk hoeft op te stU"en of 
iets dergelijks: je doet het gewoon thus. 
Behalve een foutloze versie van Sit.dia FM. 
heb je nu ook een slordige 230 orignele 
voices erbij. n het t.pdate-prog-amma kun je 
ze bekijken. belusteren en wegsaven op je 
Studio FM-disk 

Verder staan er nog een aantal demo's op. 
Zoals de IOD-demo ut Beige (jaja we 
worden internationaal!). met een scrolf en 
met balletjes die in 30-figuren zweven Ook 
bevat deze DD een Studio FM-promo demo. 
Als je Studio FM nog niet hebt bekijk deze 
demo maar eens en bestel dit fantastische 
prog-amma In de demo zie je een echte 
spectrum-analizer. dus een die op 
frekwenties reageert en riet op welk kanaal 
er gespeeld wordt Een bewegend logooqe 
a, een scroHekst maakt het geheel 
korrpleet Als laatste demo de Alter 7 demo 
Tja een scrdl is natuurlijk wel wat saai. twee 
serails lijkt al heel wat beter. Dus laat staan 
acht scroUs (inderdaad, na zeven komt.8~ 
Lees alle teksta, maar eens en je bent 
weer weer op de hoogte van de 
Nederlandse literatwr en de belevenissen en 
bezigheden van MSX-Engne leden Rijmt dat 
even 

Ja en dan zijn we er nog nel! Nog twee 
korrplete spellen. Als eerste de Al Bllldy 
puzzle. Hier moet je een screen 8 (of. als je 
een 2+ VDP hebt screen 12) digi van Al 
Btrdy (bekend van Married with Chldren) in 
elkaar puzzelen. Niet makkelijk. maar wel de 
moeite waard! 

Als laatste nog een kompleet platform-spel. 
namelijk Demon of the Dark Castle. Zoek de 
zes sleutels in de 64 velden a, als je er ba,t 
dan klJ'l je op de volgen:le Dragon-Disk 
weer verder: Inderdaad. het wordt een ·To 
BE CONTlNUED0 spel, waar je dus de 
komerde maanden wel zoet mee zlit zi,i. 
Uteraard is de muziek weer zelfgemaakt 
met Studio FM. de tekeningen a, 

programma's zijn ook allemaal uit eigen 
(klei-)bodem. 

Het is de bedoeling van The Demon of the 
Dark Castte (waarvan het intro-logo. 
parodisch genoeg. in echte Japanse tekens 
is utgevoerd_J dat de Dragon-Disk leden zelf 
een vervolg bedenka, en programmeren op 
dit spel en er op die manier een soort 
oneindige TlDOTDC-cyclus ontstaat Meer 
daarover kL.n je lezen op de Dragon-Disk 
zelf. 

Het is weer een echt top-m.mmer. deze 
Dragon-Disk. en we hopen het ook zo te 
houden En je weet het als je zelf iets 
gemaakt hebt kun je het instl.l"en en mits 
het van goede kwaiteit is. wordt het 
vanzelfsprekend geplaatst Met goede 
kwaiteit bedoelen we dus net goede 
kwaiteit van anderen. maar van jezelf. dus 
geen gejatte tekeningen of muziek Dat 
tijdpertk zijn we nu toch wel voorbij . 

Var het eerst is het trouwens mogelijk om 
deze Dragon-Disk ook achteraf te 
bestellen.. Zie daarvoor de (inrriddels 
nationaal bekende!) katalogus •. 



f\USICDISKS 
Muziektalent uit de Hollandse bagger! 
In deze bespreking 
worden meteen maar de 
musicdisks van drie 
verschillende 
demogroepen behandeld 
namelijk: Musix Disc 1 
en 2 van Impact, Library 
u:1 en Foundation Il van 
Unicorn en Famous Hits 
tor Synth Saurus, 
volume 4 van Access 
and the lnvisible. 

Famous hits for Synth 
Saurus volume 4 
Op deze disk staan 11 nunmers plus een 
bonustrack (gewoon 12 nummers dus~ Het 
zijn bekende nummers van de radio. 
gearrangeerd naar Synth Saurus. De 
nummers zijn zeer leuk omgezet maar 
helaas gebonden aan de beperkingen van 
Synth Saurus. In de handleiding wordt 
vermeld dat het invoeren veel tijd kost. daar 
Synth Saurus niet al te gebn.iket svriendelijk 
is. Dat kan ik mij goed voorstellen Een goede 
tip: stap over op een ander 
muziekprogramma Stl..dio FM bijvoorbeeld is 
heel geschkt om gearrangeerde muziek op 
blad in te voeren (Red. Goh. zou de schrijver 
van dit artikel rrisschien een programmeur 
van Stl..dio FM zijn?~ Bovendien zijn er dan 
extra mogelijkheden zoals het maken van 
een komplete muziekdemo of het beter 
benutten van de FM- PAC. Kortom. voor 
Synth Sa1Jus-liefhebbers een fantastische 
verzarneldisk. ma.ar met een beter 

muziekprogramma zoooen wellicht nog 
mooiere resultaten te verkrijgen zijn 

Library #1 en Foundation Il 
De Ubrary 1:11 disk bevat alleen BASIC 
muziekjes. al dan niet al eens geptbticeerd 
Het is een kornpilatie van wat de lklicorn 
Corporation in het FM-BASIC tijdperk heeft 
voortgebracht De disk bevat 76 
muziekstukken. varierend van redelijk tot 
prachtig. Behalve zelf gekornponeerde 
nummers staan er ook een aantal ingetikte 
istings t.it de MSX-Fan op. Hier zitten soms 
hete goede arrangementen bij van onder 
andere Space Manbow Er is ook een apart 
afspeelprogramma ingebouwd. hetgeen niet 
overbodig is bij zoveel n1Jnmers. Ook zeer 
interessant is de Fol.fldation Il Musicdisk De 
Sot.11dtracker-muziek is voornamelijk 
gemaakt voor de FM-PAC. Dat is aan een 
kant wel jammer want de Sot.11dtracker is 
natuurijk bij voorbaat geschikt voor Music
Modue. Aan de andere kant zijn er natwrijk 
meer mensen met een FM-PAC De 
muziekstukken zijn prachtig, vooral de 
arrangementen van bekende spellen zoals 
SD-Snatcher zijn zeer de moeite waard Bij 
deze musicdisk hoort ook nog een demo. 
Deze heb ik echter nog niet kunnen zien. 
want deze is slechts brt.ikbaar voor 128KB 
of hoger: Dat is ook zoiets bij Sot.11dtracker. 
Je moet al snel naar 128KB toe als je 
meerdere muziekjes in het geheugen 'Nil of 
als je wat meer andere dingen wilt opslaan. 
En 128KB heeft toch net iedereen 

Impact Mum Discs 1 en 2 
Zonder twiïfel de beste t.it deze besproken 
disks. Dit komt niet in de laatste plaats door 
het gebrt.ik van de Music-Modi.ie. Ben je de 
gelukkige bezitter van een Music-Modue 

dan ku, je lekker geneten van deze 
fantastische muziek! De Musixdisc 2 is al 
gemaakt voor Sol.11dtracker 2.0. 
Sot.11dtracker zelf heb je overigens niet 
nodig want bij beide Musixdiscs is een 
afspeelprogramma gevoegd. Het eerste was 
wat overzichteijker. maar het tweede 
grafisch veel mooier en voorzien van een 
equalizer. Alleen doet deze op 60Hz wel 
eens vreemd: de muziek gaat dan plotseling 
langzamer lopen. ma.ar dat mag de pret net 
drukken Dan laad je ze toch gewoon in de 
Sot.11dtracker en dan speel je ze af of je zet 
de corrputer gewoon op 50 Hz. Op een 
paar arrangementen na is alles zelf 

HEY MAN! 
O)JL.lT 
Mm1 ~EY! 

gekomponeerd en het geheel klinkt 
grandioos. Een Music-Modue is eigenlijk wel 
verpicht. hoewel t.it de FM-PAC ook best 
aardig geluid komt Ja ook hierbij hoort een 
demo-disk. ma.ar deze heb ik nog net 
kt.men zien. wanLjt.istl 128KB dus .... De 
Impact demo en Musixdiscs zi,-i te bestellen 
bij MK Ptblic Domain De demo zit ook in het 
pretpakket te bestellen bij MSX-Engine. 

Konklusie: Gekraakte muziek tijdens demo's 
is gewoon lil tegenwoordig. Je moet 
zelfgemaakte muziek hebben en het moet 
nog mooi klinken ook. En dat lukt de 
meesten ook wel. Gelukl<ig is er een rt.ime 
keus uit verschillende muziekprog-amrna.·s 
zodat niemand meer een exkuus heeft om 
muziek maar domweg van arderen te 
jatten" 

=-
En als u iets minder 
geld heeft, had 'ie ook 
hier gekund ... 

Akkwisitie: 033-951859 



HET PRETPAKKET 
Lang leve de lol 111et Nederlandse 
produkten! · 
Het pretpakket ~is een . kleine _verzameüng ,.,.. omligooncie 1 _kleu-. Als, een blokje alle -, ""l 

demo's · err spe!Îi311_die op ·de. MSX"'dag in·,~ . ) ;::;kleuren'; heel~ 0gehat:t··dan ·9êfäwijnt :het . en-, · 1 :7· ·.:1 . 
Almelo-(]9 oKtctieiffisainengësield.tëneinc:Jit · _:;_ lJ r:1YaJ1en~ è: ~ veiJli~e) omÎaag~ et ' latei,J J ~~' 
de verkoop enigszins te bevorderen Als er omlaagvallen zul je dan ook in de latere 
. - - - - . - . 
,ets w~. ,~at: çte:--~~ _, daar. s~::::; "~"::.. re,y~ ~-, :JTIQel~ -=:..., t~sen-1 -~? _z~ . , :,,. 
dan was hef wel '. fJU1' PQrtl'lmomee trekken ·' -.,,~verslavend spa.-;:c...m.et 13 levels. clie elk 8 .. ., i 

om een, naar vêrhoû3lng: luttel bedrag û t te . ,~ vek!ërthebben.Dus - mei 104 velden ben je· = 
geven aan _softwarë.::van eigen bodem. Oh. nog wel !3\/êÏl .foeL Na elk) evel.krijg_je een _ 
er waren 'genoeg' mensen en "ze vroegen- ,ï (password·'zÖdát: jê::de volgendej'keer .weer i..: ·:::. 
maar raak,~~· maar \ :)()k daadwerkeîjk iets · . ....,; vèrder ·' kt11i-' waar·'~j é-'-gebleven- bènt Met 
kopm. nee "lk·zal er nog even over denken." ~zelfgemaakte FM-PAC muziek en graphics. 

Wij van- Mt x i Ë.'--.~ ; nr 'warert- echt~ ~i~t de ,-·~ · :, :-··1
,~- ~ ~~- ~:· "2! .c-~-~- 7,::: 

enigen die hier last van hadden-Ook andere , 
standtouders j waren aan hët -klagen. . - 5) i 

HcogstwàarschljniJk Hepen de mensen.alleen. ~" 

1 maar rond . om te kijken wat ze op de & 1 
volgende- belJ'S . konden kopieren. Vandaar ( ~ '~ . . ) 
dat we besloten t)ebben om een 29genaamd ,.;m.. \ ~ . 
·pretpakket" samen te stellen om deze voor ' 1 

een stunt-prijs te verkopen en zo nog iets 
kwijt te raken. · 

Het pre!P?kket ziet er als volgt uit 

Dizzy 
No Fuss 
DecaJogue 
Diskstation 5 
lmpaccen 

Engne 
Anrna 
Station 

-BCF 
lrrpact 

Spel 
Spel 

. Demo 
Demo 

·Demo 

Hfl. 20.= 
Hfl. 20.= 
Hfl. 10.= 
Hfl.5,= 
Hfl.15,= 

Totale waarde was dus Hfl 70.=:·:.J-let werd,,~ 
verkocht voor Hfl. 40.= dus je had eigenlijk 
HIL 30.= korting _Inderdaad liep de vêrl<oop 
wat beter maar het .was nog steeds. riet om, 

Dizzy is een spel van MSX-Engne. ~t is dè 
bedoelinçr,1 dat.:, ~je, · een tïpajr':i zodarig i 
vervormt- dat :-je dezelfde figulF krijgt als ..r 
redlts op het scherm Dit doe ie-door de 
blokjes · aan t e klikken,- waar._door de kfeu -
verandert Maar.. de. klet.J'en_yan de. t:rokj~ . 
erom heen veranderen ook De verandering 
gaat volgens ~ 1 vaste kleur~volgorde die .. 
in het , ml1den' van het beef9 w01:dt 
aangegeven Het bfokje dat f e aan klikt 
verandert twee kleuren ·verder'. de 

· Nó Fuss- is een product van Anma Ook dit is 
een.spêl, waarbij je moet puzzeler. Het is de 

. bedoeling dat je een figutr zodanig in elkaar 
; ,--.~cnet d~. het de y_pi:rn1 krijgt die-onder in 

.·• · het scherm_ïs aangegev~ flet figutr' scrollt 
'- langzaam van rechts naar ünks en als het 

':, .,.,tigwr: voorbij i&of :je ~ bekneld.dan ben 
-,~ .j Je j a~~ Met ·.zetrg~e~ Ac J rrn1-Ziek.' 

maar ook de PSG-wordt goon.ikt Het spel 
, ,. j ~y.,~_kt op ~~ ~ ~X"met:i.,een,,,disisctriv~. (qqk 

·;. i ~ JMSX1}i;erl! h~~~: rlet <!Is D~ :er,ikelzii9ig ) · 
.. -- enwdrdt geleverd in-&n luxe doos:--' u _, = 

_, j 

-- ·hoger-~,(No· =Fuss . ook ,op . MSX1) · met 
~ ., tenrrinste ,64K RAM en '. ook een-FM-PAC 

zou leuk ' zijn Persoonlijk vind ik her jammer 
dat vocè- de demo's 128K nodig is en ik weet 

-'ook ·wel-tioe het komt: ... SolJldtracker levert 
- files ä{~an rum 16K . en als je dan nog wat 

meer muziekjes in het geheugen wilt hebben 
en ' er: nioèt nog een prog-am~( bij, dan 
wordt 64K· inderdaad een beetje krap. Zelf 
gebn.iken: we Studio FM en we redden het 

· altijdl makkelijk met 64K maar iá met Stt.dio 
' .FM worden-de muziekjes meestal ~OÖit veel 

groter dan 3K. Het is maar een idee ... 

Pretpakket: te bestellen bij MSX-Engine voor 
Hfl 40.- Informatie op de prog-ammeer
helpine"" van Ivo Wubbels,- hoofdredaktetr 

- .=- van de Dragon-Disk : :' .', ,.'. 



ZANDVOORT 1991 
Na lange nachten (ook vrijdagiach~ stressen 
hebben we dan toch de beurs in Zandvoort 
gehaald. Geltj<kig hadden we liet zuke 
vervoersperikelen zoals vorige keer. We 
konden deze keer onze spullen laten 
brengen door een van onze ouders. Het 
waren er dan ook niet zoveel als vorige keer. 
We gingen zelf echter nog steeds met de 
trein 

Nachtelijke avonturen 
in Zandvoort 

·s Avonds hebben we de laatste hand gelegd 
aan de programma's en Circus Zandvoort 
ontdekt Geen circus. met acrobaten en zo. 
zoals je rrisschien zou denken. maar een 
enorme speel- en gokhal, waar we melig 
wrtje hebben doorgebracht ·s Ochtends 
weer vroeg op (alleen voor degenen die 
geslapen hebben. ik dus riet~ Geltj<kig was 
er een aardige bakker die bereid was om 6 
wr ·s ochtends aan ons nog een brood te 
verkopen Taxi opgebeld en op naar de Van 
Pageehal. Ja het fiep eigenijk wel gesmeerd. 
in tegenstelling tot vorige keer. 

De beurs 

Deze keer helaas niet zo·n grote stand als in 
Tilburg. maar dat tag aan het feit dat de 
stand gewoon niet groter dan 8 meter mocht 
zijn Behalve het gebn.ike!Jïke werk van de 
Engne en de DragonOisk hadden we deze 
keer ook twee programma's in de 
aanbieding: Stl.dio FM en Dizzy Ook bij ons 
was Anma te vinden met hun programma 
No Fuss. Dizzy en No Fuss zijn twee 
spelletjes die allebei een puzzle-karakter 
hebben Bij No Fuss is het de bedoeling dat 
je een tigwr zodarig beschet dat hij de 
vorm krijgt zoals onder is aangegeven Dat 
i jkt rrisschien simpel. maar je zult af en toe 
hele manoeuvres moeten maken om dat 
voor elkaar te krijgen Bij Dizzy moet je twee 
plaatjes aan elkaar gelijk maken door de 
kleuren te veranderen. maar de omiggende 
kleuren veranderen dan ook. Veel denkwerk 
is nodig om dit toch op te lossen Het spel 
wordt iets speelbaarder gelhouden door een 
move back optie waardoor je een foute zet 
teruQ kUlt zetten maar dat kan slechts een 
paar keer. Stl.dio FM is een muziek
progamma voor MSX Music dat in de vorige 
Engine al besproken werd en overigens nog 

steeds bestelbaar is voor FI 39.95 (excl. FI 
10.- voor rembou-s) bij MSX-Engne Dizzy 
en No Fuss zutm verder door New 
Dimension Software verkocht worden. 

Andere aanwezigen waren o.a Genie. met 
hUl spuien die Bas meegebracht had ut 
Japan FAC. MCM. MSX Club Beige. "'1< 

Pli:llic Domain BCF. met de rieuwe 
DiskStalion (met een k dusi Bit2 Europe met 
een demonstruktie van MIDI-saurus. Impact 
met hun demo ·tmpaccen en wegwezen·. 
Station. met Decaloqua hun niel!We demo 
met onder andere vector-scrotts en 
ingekleurde vector-graphics, MSX Club 
West Friesland (wat overigens in Noord
Holland ligt voor de dudelijkheidi MSX GG 
Tilburg en nog vele anderen Ben je riet 
geweest dan heb je dus wel wat gemist 

Blaas!! 

Wel het vermelden waard is de regeling die 
wij hadden getroffen met de FAC over het 
gelud Zij stonden namelijk tegenover ons en 
om een gevecht om de meeste Watts te 
voorkomen werd er een rooster gemaakt 
met daarop de tijden wanneer wij en 
wanneer zij het geil.id wat harder mochten 
zetten Een regeling waar we beiden oos 
prima aan gehouden hebben 

Muziekprogramma nodig .,., 
•• 

Wat opviel. was het enorme aanbod van 
muziekprogramma's om muziek op interrupt 
te maken Uteraard de Soundtracker 20. het 
logische vervolg op Soundtracker 10. De 
bugs zijn erut en er zijn een flink aantal 
nieuwe functies toegevoegd, zoals side
effecten. dual voice en gecrt.nchte 
muziekdata First Rate Music Hall van 
Shadow Een programma litgebract,t door 

Gene. werkt met de bekende BASIC-MM.
code. Fade ouVin. Smn:ltracker-load enz. 
Pro Tracker van Tyfoonsott de FM-versie 
van SCC-Musixx. werkt ook ongeveer 
zoals SCC-Musixx. heeft veel weg van de 
Soundtracker op de Amiga En Stu:Jio FM. 
ons eigen muziel<prograrrma met speciale 
druns. patterns en sequences. volume en 
instrumenten bjdens afspelen regelbaar. pitch 
per kanaal. slide van wiHekeurige noot naar 
een willekeurige andere noot uterst korte 
muziekdata en zeer eenvoudig te gebruken 
in eigen programma's cq demo's. 

Maar welke 7 

Ja het zou haast lastig worden om te kiezen 
We wiUen natuu-mk niets opdringen maar je 
zou het beste eens de mogelijkheden van 
elk programma op een rijtje moeten zetten 
en dan beslissen (het rijtje heb ik hierboven al 
gemaakt nu mag fü kiezenj. 

Tot slot 
Dan rest rrij nog de organisatie van de 3e 
MSX Computerdag te bedanken en tot 
volgend jaar! We zlilen ervoor in ieder geval 
nog in TIiburg aanwezig zijn dus tot dan! 



GAME MACHINE 
HALL OF FAME 
SOFTTOP10 

t:iQ, IIIEL ~ ~l.N)S GBAPHIQS SfEI....KW, SCORl;l SCORE2 WERKT Qe: 

1. TOWER OF GAZZEL MICROCABIN 10 FP 8 9 72 72 MSX2 
2. GAL HEAO LEGEND BOTHTEC 8 FP 8 8.5 66 66 MSX2 
3. RUNEMASTER Dl COMPILE 8 F/P 8.5 8 65 61 MSX2 
4. FRAY MICROCABIN 10 FPp 7.5 8 67 59 MSX2/R 
5. XAKII MICROCABIN 9 FP 7.5 8 65 57 MSX2 
6. GORBY'S PIPEUNE COMPILE 8 F/P 8 7 60 56 MSX2 
7. RANDARUI COMPILE 8 F 8 8 64 56 MSX2 
8. ESTLAND STORY MEDO 7 FP 7 7 56 54 MSX2 
9. SORCERIAN* TAKERU 7.5 FP 7 7 57 53 MSX2 
10. DUNBINE FAMILY SOFT 6.5 F/P 9 6 55 51 MSX2 

HOUSETOP 5 SCORES 
NO. HUIS SCORE TOPPER De score van een spel komt als volgt tot stand: 
t---------------------1 2.xSot.rds+2xGraphics+4xSpe1kwaiteit Elke maard wordt er een 

1. MICROCABIN 23 XAK GAZZEL pmt van de score van een spel afgetrokken (score 1 is dus de 

2. COMPILE 17 RUNEMASTER 3 oorspronkeijke score. score 2 de hlidige). Bij de Housetop 5 is de 

3. BOTHTEC S GAL HEAO LEGEND score de som van de 'plaats-score· van alle spellen van dat 
softwareht.is die in de softtop 10 staan De plaatsscore van een spet 

4. MEDO 3 
2 

ESTLAND STORY 
SOACERIAN 

plaatsnummer van het spel met een rrinnetje ervoor (negatief dus)+11. 
Staat een spel bijvoorbeeld derde -3+11=a De afkortingen die 
gebnikt worden in de Softtop 10: F= FM-PAC. P=PSG. S=SCC en 

5. TAKEAU 

C'• 
C 
QJ -.!! 

.c 
u 
1/J -QJ 
ï: 
.c 
u 
0 -QJ ·--ca 
~ 
1/J 
C 
ca 
~ 

C 
0 

N 

p=PCM (* = HERZIEN) 

LIDMAATSCt,AP 
Word een gelukkig Eng1ne-hä. 

Bij MSX-Engine hol.den we niet van geintjes: als je je 
aamieldt als fd dan krijg je je blad ook in de bus. iedere 
twee maanden netjes op tijd. En dat blad staat elke twee 
maanden weer boordevol lieuws: inteniiews. previews 
en natUt.rlijlL. reviews! We brengen je het laatste nietms 
het eerst en je zut geen ander adres vinden dat beter op 
de hoogte is van de MSX-situatie in Japen want wij 
vertalen de folders en magazines ut het verre oosten 
zelf. als het om het lieuwste lieuws gaat Niks dus lit 
het roddelcircut: wij brengen de feiteri Verder beschkt 
MSX--Blgne over rechtstreekse kontakten met Japanse 
bedrijven en softwarehl.izen.. 

Daarnaast hebben we de Dragon-Disk (dlbbelzijdigi Dit 
prachtige disk- magazine brengt je het nietJ'NS t.it 
Eu-opa dus demo's, spellen en pre-releases van dingen 
die nog gaan litkomen. De Dragon-Disk wordt niet voor 
nets zo positief besproken in de diverse magazines! 

Dus. word lid. voor het te laat is. want zo·n kans laat je 
toch niet voorbijgaan? 

es llSX-ENGUE + DRAGON-DISK: Hl'L. 5 8.50 
1K' -X-ENQHE + DIIAQOtt-DISKJ HFL 8.85 
8• DIUUIOII-OISK= HPL -.00 
1s DRAOON-DISKJ HPL 8.00 
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ll~ilENGINE IJ~;r ,~i,{KATALoaus 
Import · Export · Magazine · Diskmagazine · i,':J(:'~, · . 
Software · Handleidingen · BBS \!q-_;,-_ ·-,, __ ,/ . 

HELPUNES: MSX-Engine Magazine en Klantenservce 033-951859 . Dragrn-Disk/Programmeer 08340-25703 . lrrport 
03444-3269 (Ook besteUingen). Speltips 05430-18803 . Ma-vr 19:00-21:00 . BBS 05114-2147 22:00-07:00 

HARDWARE HYDEFCS f-ERZ 2IX) Hl 185.= MSX2 
LNJEADlllE T&ESCFT 200 Hl 164.= MSX2 
FANTASM SCliER 1 IB.B,ET 2IX) Hl 207,= MSX2 

-COIIPUTERS+ACCESSOIRES- PLAYBALLI S(N( 2IX) Hl 164.= MSX2 
~SIS I KCNAM RCM Hl 142= MSX2 
CCNTRA KCNAM RCM H\'142= MSX2 

TYPE ~ PR.IS R-TYPE A:M RCM Hl 174.= MSX2 
~~WARSI ASCI RCM Hl 164.= MSX2 

FS-NGT MSX-n.mo-R PANASQIC Hft.2369.= 1'EUW! f1'CMANA NAMCO RCM/2!D Hl 164.= MSX2 
FS-A1ST MSX-Tl.A3ü-f! PANASQIC Hft.tl85,= Ho.m.J'J CCNl'EST NAMCO 2IX) t-1186.= MSX2 
t-B-F1XV MSX-2+ SCNf Hft. 1279.= PSYO-!O WCR.D f-ERZ 200 Hl 164.= MSX2 
WNY 7CJFD2 MSX-2+ SANYO Hft. tl85.= FANTASY ZCllE 1 POOY RCM Hl 164,= MSX2 
WA/Y 70FD MSX- 2+ SANYO Hft. 1499,= MAI..AYA'S TFEASLfE POOY RCM Hl 142.= MSX2 
FS-A1WSX MSX-2+ PANASQIC Hft.1600.= XEVlOJS NAMCO RCM Hl 164.= MSX2 
ADAPT00n<7v Hft. 45.= MCN MONMQ\STER HOT B RCM Hl 164.= MSX2 
(Adapla" \\Oldt gatis bi caq:ut= geleved) OffSE t-EFMT GAMJ 2IX) Hl 164.= MSX2 

B6HOJO CCNTRCll 1-WU 200 HL 164.= MSX2 
-PRINTERS+ACCESSOIRES- TWN<l..ESTAR TAKmJ 2IX) Hl59.= MSX2 

&PER ZEAI..CB.E TAKEFU an H\59.= MSX2 

FS-PC1ca...~ PANASQ\C Hft. 1399.= -ROLE PLAYING GAMES-
FW-Fl/8 HAI\OPRI\ITER PANASCH:: Hft.396.= 1'EUW! 
FW+RJ! FEBJER PANASa,C Hft. 228.= r-EI.M'! 
1-ElP-F-C c~ SCNf Hft. 11!9.= ESTLAN) STa=!Y M::00 200 Hl 164,= MSX2 flElJM 

HERCESCFLMCE AD&O 200 Hl 179.= MSX2 
-DISKDRIVES+INTERF.ACES- SOfCERAN TAKERJ 200 Hl207,= MSX2 flElJM 

SOIURAN TAK8'lJ 2IX) Hl 164.= MSX2 l'ElJM 
R.N:MAST'ffil CCM"LE 21D Hl 99.= MSX2 

FS-FD1A 35· DISKDAVE PANASCr-C Hft.889.= 1'EUW! fU.EMASTER 1 CCM"LE 200 Hl 164.= MSX2 flElJM 
t-0-NTEA"PCE ASCI Hft.679.= Ofl..<lG06l.AYER6 FALC0.1 21D Hl204.= MSX2 

CRMSCNI XTALSCFT 21D Hl 204.= MSX2 
-IIODEIIS+INTERF.ACES- CRMSO,II XTALSCFT 21D Hl 185.= MSX2 

XAK ~ 21D t-11207.= MSX2 

FS-cM1MalEM PAJIIASO'.C Hft.739.= 
XAKI ~ an Hl207,= MSX2 
XAKGAZZB. ~ 2IX) Hl 185.= MSX2 l'ElJM NT- 200 TI-ELN<S Hft.459.= UUSOICITY ~ 21D Hl22B.= MSXR flElJM MSX SERA!.. 232 ASCI Hft.452= FNA1. FANTASY ~ 21D Hl 185.= MSX2 

-EXTENSIONS-
RMDARI CCM'LE an Hl 185.= MSX2 
Fl.N:WOOTH T&ESCFT an 1-11207.= MSX2 
ILR<'J RVEFH..L 2IX) Hl 207.= MSX2 

MSX CARTR 512 KB ASCI Hft.679.= ~FRYS' FALCCM 2IX) Hl 204.= MSX2 
OiAOSMGRS ASCI 21D Hl 185.= MSX2 

-SCANNERS- ID-SNATQ-ER KOIAAI 200 H\228.= MSX2 
'-G-1~ BOO< 1 STAIO'lAFT 21D Hl 228.= MSX2 
LCX3U: AllENCE STAIO'lAFT 200 Hl 228.= MSX2 

FW...f'SJrN SCA/ll'ER+NJ: PANASQIC Hl809.= 1'EUW! FHANTASYI B01l-EC 2IX) Hl 228.= MSX2 
SYMANA ~NVO 2IX) Hl 185.= MSX2 

-DIGITIZERS- wr.zNUN ASC1 RCM H131l.= MSX2 
W'.ZNUNI ASC1 2IX) Hl22B.= MSX2 
ARCUS I wa.FTEAM 200 H\207,= MSX2 

H31- V1 DGI-CARTRDGE SCNf Hft.699.= RENAM f-ERZ 200 H\207,= MSX2 
GClYELUJS CCM"LE 200 Hl 185.= MSX2 

-ACCESSOIRES- XZR I IB.B,ET 200 Hl207.= MSX2 
9-N<Lm'O<LOEN TECHIO SCFT an Hl 185.= MSX2 

FS-.M1-H MaJSE PANASOIC Hft. 185.= 
R<XlOS s..ANJ WARS ~ aD Hl 228.= MSX2 
Sl-flYOSENSB>ll VCTOR 200 Hl 185.= MSX2 FS-.5222 JOr'AI\D PA/'W,()IC Hft.69.= I\EUW! NNITlN3.. ClfV.GO>I KOOAOO 200 1-11 207.= MSX2 

FS- ..5220 JOYFWJ PANASOC Hft.'8.= 1'EUW! LUMAI POOY 21D Hl 164,= MSX2 E!EOM-tGG MOJSE Hft. 153.= I\EUW! LUMA I POOY 200 Hl 185.= MSX2 ..G-303T JOYFW) SCNY HR.62= I\EUW! U..TMA I POIY 2IX) Hl 207,= MSX2 

SOFTWARE 
Ga.FSTfEAM XANSOFT 200 l-ll. 207,= MSX2 
TRfT(R.l l XANSOFT 200 Hl 228.= MSX2 
DIOS XANSOFT 200 l-ll 185.= MSX2 

-ACTION GAIIES- ER:AKER JJST 21D Hl 185.= MSX2 
DEVL1-U,1TER TAKERJ 21D Hl 59,= MSX 

NAAM ~ MDl.M PRU5 COM'UTER 
-sTAATEGIC OAIIFS-

FMCLEAO.Ra)CI Blf2 2IX) l-ll "64.= MSX2 
O.JARTH KO',IAM RCM Hl 142.= MSX2 GAL 1-ERO LEGEN) BOTHTEC 200 Hl 228.= MSX2 
FRAY ~ 2IX) Hl 185.= MSXR GAL 1-ERO DX Krr BOTHTEC 2IX) HlT19.= MSX2 
FRAY ~ 21D Hl 185.= MSX2 
SEEO CF CRAGall FIVER-LL 200 Hl '207.= MSXR -.ADVENTUIE 0.AIIES-SA,'ICEMANBON KO',IAM RCM Hl 164,= MSX2 
PENIIANTRACE I KO',IAM RCM Hl 153.= MSX2 
PI.NCf'UYO CCM'l.E 2IX) Hll 164.= MSX2 1'EUW! MSTY VU..3-6 DATA WEST 2IX) Hl2i= MSX2 

ALESTE I CCM'I..E 200 Hl 164.= MSX2 O.C. CCNIECTION 3 RVERt-«..L 2IX) H l 207.= MSX2/2+ 

PRO BASEBALL NAMCO ROM H l185.= MSX2 'M1AT'SK:HAEL ~ 2IX) Hll 185.= MSX2 

FFEH/lWK GME ARTS 200 H l 185.= MSX2 a=IANGE RCW) ~ 200 Hl 185.= MSX2 
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11,iJENGINE lif~ ~j,KATALOGUS 
Import · Export '. _Magazine · Dis~azine · k,~;f \:· -~\8 
Software · Handleidil')Jen · BBS ::;:-'p.}~ ·· . .., .--~,,: 

HaPUNES: MSX-Engine Magazine en Klantenservce 033-951859 . Dragen-Disk/Programmeer 08340-25703. lfTl)ort 
03444-3269 (Ook bestelingeli . Speltips 05430-18803 . Ma-vr 19:00-2100 . BBS 05114-2147 22:00-07:00 

SACCM Hl 228,= MSX2 

-APPUCATION SOFTWARE-

W!-SALJU5 BIT2 
SALRJS LLf,O; BIT2 
M5X-VEW ASCI 
MSX-VEWCALC ASCI 
SYNTHSPU'LG 20 BIT2 
00 GRAA-i T&ESCFT 
DANTE TAKEFU 
LAB LETTER HAL 
~ MSX-DOS 2ASCI 
M5X-OOS 2 Tcx::u; ASCI 
M5X-S 8LG 2 ASCI 
MSX-C VER 12 ASCI 
MSX-TE™ ASCI 
DAT~ ASCI 

A0.4/2CO Hl 459.= 
200 t-1199.= 
RCM/200 Hl 228.= 
flO..V200 Hl 353.= 
200 Hl 185.= 
200 1-11.228,= 
200 t-11114.= 
200 Hl86.= 
R0.4 t-11782= 
m Hl353.= 
m l-ll459.= 
m l-ft459.= 
m Hl309.= 
R0.1 Hl 293. = 

-DISKIIAGAZIIES-

DISCSTAT!()II 20 CCM'l.E 200 l-fl92.= 
DISCSTJIJJCN 21 CCM'l.E 200 Hl69.= 
DISCSTAnall 22 CCM'l.E 200 Hl 92.= 
DISCSTAT!()II 23 CCM'l.E 200 Hl69.= 
DtSCSTAJlCN 24 CCM'l.E 200 1-fl 69.= 
DISCSTÄflCN 25 CCM'l.E 200 Hl69,= 
DISCSTATICN 26 CCM'l.E 200 l-fl69.= 
DISCSTJIJlCN 27 COIR.E 200 l-fl69.= 
DtSCSTAJlCN 2B CCM'l.E 200 l-fl69.= 
DtSCSTAJlCN 29 CCM'l.E 200 l-ll69.= 
DISCSTÄflCN 30 CCM'l.E 200 Hl69.= 
DtSCSTATI0,131 CCM'l.E 200 l-fl69.= 
DISCSTATICN 32 CCM'l.E 200 l-fl69.= 

-PUZZLE QAIIES-

Cot..l.M'S TaH,ET 200 Hl 164.= 
GrnBYS PPEU-E CCM'l.E 200 l-ll 164.= 
TETAS BPS RCM/200 Hl 164.= 
GUSTA TAKERJ 200 t-1159,= 
BLOCKIN TAKm.J 200 Hl59.= 

-IISX ENOIIE PRODUKTEN-

MSX2 
MSX2 
MSXR 
MSXR 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 

MSX2 +a:l 
MSX2 
MSX2 +ro. 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 IIElM'! 
MSX2 IIElM'! 
MSX2 IIElM'! 
MSX2 IIElM'! 
MSX2 IIElM'! 

MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 

STU)l()FM MSX-e.GN: 200 
HMDU:DN3 SQO SNAKE 200 

Hl 39,= MSX2 IIElM'! 
Hit 18,= MSX2 IIElM'! 

-MAGAZINES-
MSX-Fan + Farctisc Con'llie 
MSX-MçJzre ASCI 

Hl63.= i'ElM'I 
l-fl45.= l'EI.JW! 

La,ertjd varilr8'd van twee dagen tot vier weken BeslE*1gm litstJiterd orde
rerrtn.Jrs ~ belaffj. teniij ame-s overeergekaren met MSX-Ergre Bi 
vocruitbelailg ontvarg je vanzelsprekerx1 een kwitantmewiS en emiueel een 
koopkoorakl ~ bi beslelrTJ8l t:o.ien Hn. 1000,=l Prtzen ZJl exklJslef Hl tl,= 
rerrtlO.Jrs m n<llslé arw. frutm ei Ellleflllele ~ voabehruden Op 
rnroware geét MSX-Bg-e een iaa" Qi3'3me Beslm'IQ geschiedt t~crisch of 
sctrilájk 

hnöde!s heeft MSX-EfV18 een 7:fff gJede r~talie ~ - Hcrderden 
relermtiesl 

Abroad: deillery-tme one 10 sx weeks. p1eese pay i1 advance ug-g an 
tnterralxnll Pos1aJ Oóe- rnmn a1 'JOS 1oca1 pos1-o11e4 11 IJleS withrut sayrg 
!tal we wl serd yw a receilt of payrrent ani emilJaly a contract of saJe 
[frriral ann.nt of Hl 1000.=l Extra f~ are not n:Wed: 
rris1ak.es ard eventl.0J rrodli::ali:ns are reseva:I. Aease noli:e th3.t ywr cusuns 
rrey ask Ier euslOm-dJties ard mx. One year g..,aranm ai hartlware To ade
yru can cal (colect-cals ara not a~ta:ll er wrile us. 

MSX-E!IGN= · Pruinergaald 24 · 4051 EL Q:hte-, · Neder1ard · 03444-3269 (rra-vr B00-2100) · KVK 61l001 · ABN 558138389 (L van Koot~· Pos1bark 61440G1 tMSX-E!-.GNEJ 



Te bestellen bij MSX-Engine voor Hfl. 226,= 




